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A PST elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a résztvevőket és megállapította, 
hogy a PST tagjai teljes létszámban jelen vannak, így az ülés határozatképes.  
 
 
 

1. napirendi pont: 
Az ülés napirendjének elfogadása 

 
A PST egyhangúan elfogadta a napirendet.  
 
 

2. napirendi pont: 
Előterjesztés: Az európai uniós elnökség ellátásával kapcsolatos 

felkészülési feladatokról 
Előterjesztő: Oszkó Péter, pénzügyminiszter  

 
Oszkó Péter jelezte, hogy az előterjesztést a 2011. első félévében sorra kerülő 
magyar EU elnökségre való technikai felkészülés, illetve a három intézmény közötti 
együttműködés erősítése indokolja.  
 
Farkas Ádám jelezte, hogy az anyagban megfogalmazottakkal – az EU egyes 
intézményeiben ellátott magyar képviselet eredményesebb összehangolása – teljes 
mértékben egyetért. Megemlítette, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint a PSZÁF 
minden félévben a PM illetékes felsővezetője részére részletes írásbeli tájékoztatást 
küldött az EU egyes bizottságaiban és munkacsoportjaiban történt részvételéről. 
Jelezte, hogy a – PM-MNB-PSZÁF között a pénzügyi szektorral kapcsolatosan az EU 
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egyes intézményeiben ellátott magyar képviselet tekintetében kötött – 
megállapodásban foglaltak szerinti úti jelentések megküldésének technikai 
megvalósítására, 2005 elején a PSZÁF az internetes felületén egy jelszóval védett 
oldalt hozott létre. 2009 elején, a PSZÁF honlapjának átalakításakor ez a funkció 
nem került megújításra. Javasolta, hogy az oldal induljon újra az együttműködés 
támogatására.  
 
Simor András megemlítette, hogy a három intézmény különböző szintű EU 
bizottságokban vesz részt, értelemszerűen a PM képviseli hazánkat a  
jogszabályalkotással kapcsolatos bizottságokban. Kérte, hogy a szabályozási 
kérdésekben a Kormány által képviselendő álláspontokról előzetes tájékoztatást 
kapjanak a felek.  
 
Oszkó Péter a jelszóval védett közös internetes felület visszaállítására vonatkozó 
felvetést üdvözölte.  
 
Simor András felvetette, hogy a technikai felkészülésen túlmenően már most fel kell 
vázolni azokat a stratégiai ügyeket, amelyeket a magyar elnökség különlegesebb 
érdekérvényesítő lehetőséget adó időszakában fel kíván vetni a magyar oldal. Oszkó 
Péter jelezte, hogy jelen anyag célja kizárólag a technikai felkészülés tárgyalása volt.  
 
Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

7/2010. (III. 9.) PST határozat 
 

A. A PM, az MNB és a PSZÁF szakértői tekintsék át, tartalmilag vizsgálják 
felül a pénzügyi szektorral kapcsolatosan az Európai Unió egyes 
intézményeiben ellátott magyar képviselet tekintetében 2004 
decemberében megkötött együttműködési megállapodást, és szükség 
esetén tegyenek javaslatot annak módosítására annak érdekében, hogy 
az EU elnökségi felkészülés és a magyar elnökség minél 
eredményesebben teljesíthető legyen. 

 
Felelős: pénzügyminiszter  
Határidő: PST 4. ülése (2010. április 8.) 
 
 

B. A PM, az MNB és a PSZÁF tegyen javaslatot a magyar elnökség idején 
hangsúlyosan képviselendő stratégiai jellegű ügyekre.  
 
Felelős: pénzügyminiszter, MNB elnöke, PSZÁF elnöke 
Határidő: PST 4. ülése (2010. április 8.) 

 
 

C. A korábban működött közös internetes felület ismét kerüljön üzembe 
helyezésre, a szerkesztői feladatokat (ideértve a jelentések elhelyezését) 
a PSZÁF végezze. Az érintettek a jelszavakat közvetlenül kapják meg.  
 
Felelős: PSZÁF elnöke 
Határidő: 2010. április 1. 
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3. napirendi pont: 

Tájékoztató: A Monitoring Szakmai Bizottság beszámolója az állami 
hitelnyújtásban, illetve tőkejuttatásban részesült bankok aktuális 

likviditási és tőkehelyzetéről, valamint az államháztartásért felelős 
miniszterrel kötött megállapodás hitelezésre vonatkozó feltételeinek 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Oszkó Péter, pénzügyminiszter  

 
 
A tájékoztató alapján a felek részletesen áttekintették az állami hitel- illetve 
tőkejuttatásban részesült bankok likviditási helyzetét, továbbá a portfolióminőség és 
a jövedelmezőség alakulását.  
 
 
 
A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 
 

8/2010. (II. 11.) PST határozat 
 

A PST „A Monitoring Szakmai Bizottság beszámolója az állami 

hitelnyújtásban, illetve tőkejuttatásban részesült bankok aktuális likviditási 

és tőkehelyzetéről, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel kötött 

megállapodás hitelezésre vonatkozó feltételeinek teljesítéséről” tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

 
 
 
 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató: Elvi szempontok a korlátlan állami betétgaranciával 

kapcsolatban 
Előterjesztő: Simor András, elnök, MNB 

 
 
 
A tájékoztatóban szereplő felvetések kapcsán a felek részletesen tárgyaltak a 
betétbiztosítási rendszert érintő további fejlesztési irányokról.  
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Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 
 
 
 

9/2010. (II. 11.) PST határozat 
 

A. A PST az „Elvi szempontok a korlátlan állami betétgaranciával 

kapcsolatban” tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 

B. Készüljön tájékoztató a betétbiztosítást fejlesztő lépésekkel kapcsolatos 

szakmai/technikai előkészítés helyzetéről.  

 

Felelős: pénzügyminiszter  
Határidő: PST 5. ülése (2010. május 13.) 

 
 
 
 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató aktuális ügyekről 

 
 
 
 
[A PST résztvevői részletes tájékoztatást adtak a pénzügyi rendszer stabilitását 
érintő, konkrét intézményekkel kapcsolatos fejleményekről, eseményekről illetve 
kockázatokról.]1 
 
 
Felek kölcsönösen megköszönték az aktuális ügyekről szóló tájékoztatást.  
 
 

k.m.f. 
 

 

 
 

 

                                                           
1 A 2007. évi CXXXV. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény 
15.§ (6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.  


