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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: 
Tájékoztató: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő 2010. évi várható 

szabályozási feladatok 
Előterjesztő: Oszkó Péter, pénzügyminiszter  

 
Oszkó Péter tájékoztatást adott a pénzforgalomról szóló 2009. évi LXXX. tv. kapcsán 
az interchange díjak szabályozásának módosításáról.  
 
Simor András és Farkas Ádám az MFB-ről szóló 2001. évi XX. tv. kapcsán az MFB-
re vonatkozó nagyhitel korlát emelésének hátteréről fogalmazott meg kérdéseket.  
 
Simor András a hitelközvetítők szabályozása kapcsán felvetette a speratív (a hitel 
élettartamára elosztott, az ügynököt a kockázatok mérséklésére ösztönző) jutalék 
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kérdéskörének újbóli átgondolását. Oszkó Péter kérte a feleket, hogy az ezzel 
kapcsolatos érdemi észrevételeiket írásban juttassák el a Pénzügyminisztériumba. A 
PST egyetértett abban, hogy a szabályozás elsődleges célja a rendszerkockázat 
csökkentése.  
 
A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

4/2010. (II. 11.) PST határozat 
 

A PST „A pénzügyi közvetítőrendszert érintő 2010. évi várható szabályozási 

feladatok” tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató: A jelzáloglevél- és jelzáloghitel-piac fejlődését 

támogató lépések bemutatása  
Előterjesztő: Simor András, elnök, MNB  

 
Simor András bevezetőjében rögzítette, hogy a jelzett lépések célja a forintpiacon a 
jelzáloghitelezés olcsóbbá (a refinanszírozás költségeinek csökkentése által), 
stabilabbá (a bankoknak a hosszabb források felé terelése által) és biztonságosabbá 
tétele. Ennek érdekében három elkülöníthető lépésre kerül sor: (i) a forint 
jelzáloglevelek elsődleges- és másodpiaci vásárlása, (ii) a lehetséges jelzáloglevél-
kibocsátói intézményi kör bővítése és (iii) a jelzáloghitelekre vonatkozó 
(ön)szabályozás kezdeményezése.  
 
Első lépésként az MNB forint jelzáloglevél-vásárlásokat hajt végre: összességében 
100 milliárd forintig jelzálogleveleket vásárol mind az elsődleges, mind a 
másodpiacon. Az elsődleges piacon a megfelelően nagyméretű jelzáloglevél-
sorozatokból vásárol, abban az esetben, ha azok folyamatos másodpiaci árjegyzése 
biztosított. Hangsúlyozta, hogy várakozásaik szerint a lépés megmozgatja a piacot, 
likviditást teremt és mérsékli a refinanszírozási költségeket, melyek hatására 
növekszik a forint jelzáloghitelek kínálata és tovább csökken a devizahitelekkel 
szembeni kamatkülönbözet. Jelezte, hogy a program indítását a piaci szereplőkkel 
történt részletes egyeztetés előzte meg.  
 
A program keretében további szabályozási lépések kezdeményezése várható a forint 
jelzáloghitelezés fejlesztése céljából. Megvizsgálják a jelzáloglevél-kibocsátó 
intézmények köre szélesítésének célszerűségét, amivel nem csak jelzálogbankok, 
hanem minden, a szigorú feltételeknek megfelelő hitelintézet jogosulttá válna 
jelzáloglevél kibocsátására. Így bármely szereplő közvetlenül, és nem csak közvetett 
módon (jelzálogbankon keresztül), férhetne hozzá a piachoz.  
 
A program harmadik elemét, a transzparensebb piaci környezet kialakítására való – 
elsődlegesen önszabályozás által elérendő – törekvés alkotja, többek között a 
hitelfeltételek összehasonlíthatóságát megteremtő árazási benchmarkok 
létrehozásával.  
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Farkas Ádám támogatta az önszabályozási kezdeményezést, melynek esetleges 
sikertelensége esetén hatósági szabályozási beavatkozásra is szükség lehet. Jelezte 
továbbá, hogy a kibocsátásra jogosultak bővítésére vonatkozó modellváltás is 
egyértelműen – az eszközoldalra vonatkozó szigorú szabályozás fenntartása mellett 
– támogatható.  
 
Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 
 

5/2010. (II. 11.) PST határozat 
 

A PST „A jelzáloglevél- és jelzáloghitel-piac fejlődését támogató lépések 

bemutatása” tájékoztatót utólagosan tudomásul veszi.  

 
 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató: A pénzügyi vállalkozások szektorának piacfelügyeleti 

és prudenciális vonatkozású megállapításai  
Előterjesztő: Farkas Ádám, elnök, PSZÁF 

 
Farkas Ádám összefoglalta az anyagban szereplő megállapításokat. Tájékoztatást 
adott a tárgyban várható intézkedéssorozatokról továbbá az ezzel kapcsolatos 
kommunikációs stratégiáról, a kommunikáció tartalmáról és időzítéséről.  
 
 
A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

5/2010. (II. 11.) PST határozat 
 

A PST „A pénzügyi vállalkozások szektorának piacfelügyeleti és 

prudenciális vonatkozású megállapításai” tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 

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.  


