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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: A PSZÁF ellenőrzési tevékenységének 2010. második 

félévi kiemelt célterületei 
Előterjesztő: Farkas Ádám, elnök, PSZÁF  

 
Bevezetőjében Farkas Ádám ismertette, hogy a Felügyelet elnökének törvényi 
kötelessége az ellenőrzési tevékenysége kiemelt célterületeinek félévenkénti 
meghatározása, amelyhez a Pénzügyi Stabilitási Tanács egyetértése szükséges. 
Elmondta, hogy a Felügyelet 2010-re meghirdetett négy prioritását a „Hitelkockázat 
és Felelős hitelezés”, a „Jövedelmezőségi és tőkekockázat”, a „Likviditás” és az 
„Ügyfelek védelme” képezi, majd részletesen bemutatta az egyedi 
intézményvizsgálatokra alkalmazott kockázatalapú felügyelés, illetve a 
témavizsgálatok elméleti hátterét és jogi szabályozását. 
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Simor András a Felügyelet által kijelölt prioritásokkal egyetértett, majd megjegyezte, 
hogy a meghatározott célok és témajavaslatok szorosabb összhangja érdekében a 
fogyasztóvédelmi vizsgálatok mellett, véleménye szerint a nem teljesítő 
hitelállományok elleni értékvesztés képzésének megfelelőségi ellenőrzésére és a 
felelős hitelezéssel kapcsolatos jogszabályi előírások ellenőrzésére is javasolt 
kiemelt hangsúlyt fektetni. 
 
Farkas Ádám az észrevételekkel egyetértett, azokkal a kiemelt célterületek 
kiegészítésre kerülnek, így a megfelelő értékvesztés utóvizsgálat keretében történő 
vizsgálata és a felelős hitelezéssel kapcsolatos előírások ellenőrzése nevesítve 
bekerül a témajavaslatok közé. A nagybanki utóvizsgálatok az értékvesztés képzés 
és az átstrukturált hitelek ellenőrzését is tartalmazzák, a felelős hitelezéssel 
kapcsolatos előírásokat a Felügyelet a Magatartási Kódex betartásának folyamatban 
lévő ellenőrzésével részben már vizsgálja. 
 
Kármán András javasolta, a bankadó bevezetése esetén a Felügyelet kiemelten 
kezelje a Magatartási Kódex előírásainak vizsgálata során, hogy a már felvett 
lakossági hitelek esetén az intézmények ne háríthassák ügyfeleikre a bankadó 
terheit. 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

20/2010. (VI. 29.) PST határozat 
 
A PST „A PSZÁF ellenőrzési tevékenységének 2010. második félévi kiemelt 
célterületei” című indítványban foglaltakkal – az elhangzott kiegészítésekkel – 
egyetért.  
 
 
 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató: A Monitoring szakbizottság beszámolója az állami 

hitelnyújtásban, illetve tőkejuttatásban részesült bankok aktuális 
likviditási és tőkehelyzetéről, potenciális kockázatairól 

Előterjesztő: Kármán András államtitkár, NGM 
 
 
Kármán András röviden összefoglalta a tájékoztatót, kiegészítő megjegyzéseket tett 
a dokumentum elkészültét követő EU-val kapcsolatos tárgyalások legfrissebb 
fejleményeiről és megállapította, hogy a szakbizottság elvégezte feladatát. 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

21/2010. (VI. 29.) PST határozat 
 
A PST „A Monitoring szakbizottság beszámolója az állami hitelnyújtásban, 
illetve tőkejuttatásban részesült bankok aktuális likviditási és tőkehelyzetéről, 
potenciális kockázataikról” című tájékoztatót tudomásul veszi.  
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4. napirendi pont: 
Tájékoztató: Az EU-ban folyó fő szabályozási kérdések 

Előterjesztő: Kármán András államtitkár, NGM 
 
Klemencsics Márta összefoglalta az elmúlt időszakban történt legfontosabb 
fejleményeket, továbbá ismertette, hogy Magyarország EU elnökségének 
időszakában kb. 16 Európai Unió tanácsi munkacsoport elnöklése várható. A 
résztvevők kölcsönösen megállapították, hogy a várható munka volumene érdekében 
az intézmények szoros együttműködése elengedhetetlen a felkészülésből hátralévő 
6 hónapban. 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

22/2010. (VI. 29.) PST határozat 
 
A PST „Az EU-ban folyó fő szabályozási kérdésekről” szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
 
 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató aktuális ügyekről 

 
 
Kármán András beszámolt az EU bankstressz-teszt folyamatáról, majd a résztvevők 
egyeztetést folytattak az ebben történő magyar részvételről és az ezzel kapcsolatos 
munkamegosztásról. 
 
Simor András a 2010. június 8-ai kormányzati akcióterv pénzügyi stabilitási 
vonatkozású kérdéseihez kapcsolódó szakmai kérdéseket vetett fel a bankadó, a 
nemzeti eszközkezelő társaság létrehozásának, a csak forint alapú hitel jelzálogjog 
bejegyezhetőségének, illetve a kilakoltatási moratórium tárgyában. 
 
[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.] 
 
Kármán András ismertette a bankadóval kapcsolatos tárgyalások szektoronkénti 
státuszát, amelyet az európai bankadó kivetési példák GDP arányos 
összehasonlításával zárt. 
 
 

k.m.f. 
 
 


