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

 
 
 

1. napirendi pont: 
Az ülés napirendjének elfogadása 

 
 

A PST a napirendet a Felügyelet 2010. évi második kockázati jelentésének előre 
sorolásával egyhangúan elfogadta. 

 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
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2. napirendi pont: 
Tájékoztató: A Felügyelet 2010. évi második kockázati jelentése 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF szektoronként részletes tájékoztatást adott a jelentésben foglaltakról.  
 
Az MNB jelezte, hogy a hiteladósok törlesztési képességére, a késedelmes 
hitelállomány miatti értékvesztés-képzésre, valamint a különadó tőkemegfelelést és 
tulajdonosi forrásallokációt befolyásoló hatásaira a jövőben kiemelt figyelmet kell 
fordítani. 
 
A Bankszövetség megjegyezte, hogy a jelzálogjog érvényesítési moratórium 
stabilitási kérdés, a különadó miatt a bankrendszer polarizálódhat, összességében 
rendszerkockázat nem érzékelhető, a hitelképesség javulása még várat magára. 
 
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete ismertette, hogy a lakossági hitelek 
késedelmessé válásának alapvető oka nem a törlesztő részletek megugrása, hanem 
a tartós keresetkiesés. A sajtóban hallható intézkedési tervekhez fogyasztóvédelmi 
szempontból javaslatot fogalmaztak meg, amit el fognak juttatni a PST titkárságához. 
A fogyasztói csoportok szabályozását rendezni kellene. 
 
Az NGM jelezte, hogy a különadó 2011-2012-re vonatkozó koncepcióját a kormány 
gyorsan és világosan kommunikálni kívánja, a jelzálogjog érvényesítési moratórium 
piaci hatásainak kezelése és a szociális kérdés abszolút prioritást jelent. 
 
A PSZÁF elmondta, hogy a Felügyelet kiemelten kezeli az észrevételekben 
elhangzottakat. 
 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 

23/2010. (VII. 29.) PST határozat 
 
A PST tagjai és a meghívottak a Felügyelet 2010. évi második kockázati 
jelentését elfogadják. 

 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
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3. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló az európai stressz tesztekről, kitérve az 

MNB-PSZÁF-PM által megcélzott egységes kommunikációs 
stratégia tapasztalataira (szóban) 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF részletes tájékoztatást adott a stressz teszt előzményeiről, folyamatáról, 
kereteiről és eredményéről. Magyarországot az OTP és az FHB képviselte, az 
eredmények a várt szintet tükrözik. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: A 2010. július 22-ei European Bank Coordination 

Initiative ülésről (Szóban) 
Előterjesztő: MNB, PSZÁF, NGM 

 
 
Az eseményen mindhárom intézmény képviselői jelen voltak, amely alapján a 
napirendi pontnál a következtetések megtárgyalására került sor. Az anyabanki 
stratégiák jövőbeli figyelemmel követése és alakítása érdekében a különadó kapcsán 
a PST tagjai fontosnak tartják, hogy a kormány fórumot tartson fenn az anyabankok 
képviselőivel. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

5. napirendi pont 
Tájékoztató: A nemzeti eszközkezelő alap koncepció 

kidolgozásának ütemezése (Szóban) 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM részletesen beszámolt a koncepció megvalósításának állapotáról és a 
jövőbeli tervekről, a kérdésben további fejlemények ősszel várhatóak. 
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[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: A pénzügyi szektorra kivetendő különadó 

2010. évi hatásai 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF tájékoztatást adott a pénzügyi szektorra kivetendő különadó 2010. évi 
hatásairól szóló felügyeleti elemzés részleteiről, és az adóáthárítás 
megakadályozása érdekében tervezett felügyeleti intézkedésekről, majd a napirendi 
pont tárgyalását a PST tagjai a lehetséges piaci folyamatok és reakciók 
kiértékelésével zárták. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

7. napirendi pont 
Tájékoztató: Gazdasági és pénzügyi folyamatok 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM elmondta, hogy a Minisztérium a dokumentumot negyedévente készíti és 
mutatja be a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak, majd részletes tájékoztatást adott a 
gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásáról. A márciusi előrejelzéshez 
képest az idei növekedési kilátások kedvezőbbek, -0,2% helyett a GDP növekedés 
+0,6%, amely a költségvetési konszolidáció keresletcsökkentő hatását is 
tartalmazza. 2011-re az előrejelzés 2,5-2,75% GDP növekedéssel számol, ami a 
különadó hatását is figyelembe veszi. A Nyugat-Európában zajló fiskális 
konszolidációk miatti külső növekedési kilátásoktól a magyar gazdaság sem 
független. 
 
Az MNB jelezte, hogy a CDS spread-ek hasonló fejlettségű országokhoz képesti 
megemelkedése Magyarország kockázati megítélésének romlását jelzi. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 



5 

 

 

8. napirendi pont 
Tájékoztató: Várható pénzügyi tárgyú jogszabályalkotás 

2010 végéig 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott a 2010 végéig várható pénzügyi tárgyú 
jogszabály-alkotási menetrendről, amelyek alapvetőn jogharmonizációs feladatokat 
tartalmaznak. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

9. napirendi pont 
Előterjesztés: A PSZÁF Elnökének javaslata a devizahitelek 

folyósítási és törlesztési árfolyamának szabályozásával 
kapcsolatban 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF részletes tájékoztatást adott a Felügyelet koncepciójáról, a résztvevők a 
céllal egyetértettek. Az MNB alternatív javaslatokkal egészítette ki a PSZÁF 
álláspontját, a koncepció véglegesítése és megvalósítása érdekében az intézmények 
háromoldalú szakmai egyeztetésbe kezdenek. 
 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 

24/2010. (VII. 29.) PST határozat 
 
A PST a devizahitelek folyósítási és törlesztési árfolyamának szabályozásával 
kapcsolatos koncepciót megtárgyalta, a cél érdekében azonnal kezdődjenek el 
a szakmai egyeztetések. 
 

 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
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10. napirendi pont 
Tájékoztató: Az EU elnökség idején a pénzügyi szektorral 

kapcsolatosan képviselendő fő stratégiai témák 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott az EU elnökség idején a pénzügyi szektorral 
kapcsolatosan képviselendő fő stratégiai témákról, amelyhez a jelenlévők 
javaslatokat fogalmaztak meg. A témákkal kapcsolatos magyar álláspontok minél 
hamarabbi kialakítása érdekében a hazai munkacsoportok a külföldi szakfórumokon 
összegyűjtött információk hatékonyabb feldolgozása érdekében a jövőben növelni 
fogják üléseik gyakoriságát. 
 
A PSZÁF kezdeményezte, hogy a Felügyelet elnöke, alelnökei a felkészülés és a 
magyar EU elnökség idején vehessenek részt az ECOFIN és albizottságai pénzügyi 
témáinak napirendi pontjain. 
 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 

25/2010. (VII. 29.) PST határozat 
 

1. A PST „Az EU elnökség idején a pénzügyi szektorral kapcsolatosan 
képviselendő fő stratégiai témákról” szóló előterjesztést tudomásul 
veszi. 

2. A PSZÁF frissítse a hazai szakértői csoportokban résztvevők névsorát, 

3. Az EU elnökség idején a pénzügyi szektorral kapcsolatosan 
képviselendő fő stratégiai témákról szóló előterjesztések a 11/2010. (IV. 
8.) PST határozatban megjelölt kéthavi gyakoriság helyett a háromoldalú 
szakértői szintű egyeztetésekhez igazodva, az Európai Koordinációs 
Tárcaközi Bizottság részére készítendő előterjesztésekkel 
párhuzamosan kerüljenek aktualizálásra, 

4. A hazai munkacsoportok üléseit az intézmények tegyék gyakoribbá, és 
mind a PSZÁF, mind az MNB a saját munkacsoportjaiban felmerülő 
javaslatokról mindig tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztériumot, 

5. A Minisztérium intézkedjen annak érdekében, hogy az ECOFIN és 
albizottságai pénzügyi témáinak napirendi pontjain a Felügyelet felső 
vezetése a szeptembertől jövő év közepéig terjedő időszakban részt 
vehessen, 

6. A Felügyelet intézkedjen annak érdekében, hogy a megfelelő felügyeleti 
munkacsoportokban a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője részt 
vehessen. 
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[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

11. napirendi pont 
Tájékoztató: A Magatartási Kódex szabályainak betartására indított 

témavizsgálat (előzetes) megállapításai 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF beszámolt a témavizsgálat aktuális fejleményeiről, lezárásának várható 
idejéről és részletes tájékoztatást adott az eddigi tapasztalatokról, a témavizsgálat 
ősszel fog lezárulni. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

12. napirendi pont: 
Tájékoztató aktuális ügyekről 

 
 

A PST résztvevői a napirendi ponthoz hozzászólást nem tettek. 
 
 
 

k.m.f. 


