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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 tagjai a napirendet egyhangúan elfogadták. 
 
 
 

2. napirendi pont 
Előterjesztés: A hazai bankok külföldi forrás-rövidülésének és a 

mérlegen belüli magas nyitott devizapozíció fennállásának 
veszélye, lehetséges szabályozói reakció 

Előterjesztő: MNB  
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Az MNB ismertette, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon az államadósság 
meredek emelkedése elvonta a lakossági megtakarításokat, így a bankrendszer a 
magánszektor növekvő hitelfelvételét csak külföldi források felvételével tudta 
finanszírozni. 
 
A bankrendszer külföldi forrásokra való magas ráutaltságából eredő sérülékenységét 
tovább növelte a forrásokon belül a rövid lejáratúak – regionális összehasonlításban 
is – viszonylag magas aránya. A külföldi források rövidülésével párhuzamosan a 
hazai bankok eszközei között nőtt a hosszú lejáratú deviza alapú hitelek részaránya. 
 
Összességében a bankrendszer mérlegében erősödött az eszközök és források 
közötti lejárati és devizanembeli eltérés. A válság során ezen két eltérés növekedése 
megtorpant, sőt elindult egy pozitív irányú alkalmazkodási folyamat, ez azonban 
2010-ben megállt, majd megfordult. 
 
Újra rövidültek a külföldi források és emelkedtek a bankok mérlegen belüli nyitott 
devizapozíciói, valamint emiatt ismét jelentőssé vált a swap piacra és azon belül is a 
rövidebb futamidejű ügyletekre való ráutaltság. 
 
Bár a hazai bankrendszer likviditási helyzete jelenleg erős, ez a két tényező, a rövid 
futamidejű külföldi forrásokra, valamint a rövid futamidejű swapokra való növekvő 
ráutaltság olyan deviza-likviditási kockázatok felépüléséhez vezethet, amelynek 
rugalmas szabályozói eszközökkel való megakadályozását érdemes – megfelelő 
hatástanulmányok elvégzését követően – megvizsgálni. 
 
 

A PST tagjai az MNB előterjesztését megtárgyalták és az elhangzottak alapján 
egyhangúan elfogadták az alábbi határozatot: 

 

 

29/2010. (XII. 15.) PST határozat 
 
A hazai bankok külföldi forrás-rövidülésének és a mérlegen belüli magas 
nyitott devizapozíció szabályozási lehetőségeinek komplex felmérése céljából 
az MNB és PSZÁF munkacsoport keretein belül készítsen közös 
hatástanulmányt, amelyet terjesszen a Pénzügyi Stabilitási Tanács elé. 

Felelős:  MNB és PSZÁF 
Határidő:  2011. március 20. 
 

 
 
[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: Kik nem tudnak fizetni? – A nem teljesítő lakossági 

jelzáloghitel-adósok jellemzői 
Előterjesztő: MNB 

 
 
A PST tagjai a tájékoztatót informatívnak találták és egyhangúan tudomásul vették. 

 
 
[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: Elemzés a Bázel III várható hatásairól a 

tőkemegfelelési és a likviditási mutatók alakulására vonatkozóan 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 

A PST tagjai az PSZÁF tájékoztatóját megtárgyalták és az elhangzottak alapján 
egyhangúan elfogadták az alábbi határozatot: 

 

 

30/2010. (XII. 15.) PST határozat 
 
A Bázel III likviditási mutatóival összefüggésben a számítási módszertan, 
valamint a mutatók előállításához szükséges adatszolgáltatás tartalma 
kerüljön meghatározása az MNB-PSZÁF munkacsoport keretein belül. 

Felelős:  MNB és PSZÁF 
Határidő:  2011. március 20. 
 

 
 
[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 Szolvencia I-II, valamint a Bázel II-III hatásai a 

fióktelepi és a leányvállalati formában való működésre 
Előterjesztő: PSZÁF 
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A PST tagjai a PSZÁF tájékoztatóját megtárgyalták és az elhangzottak alapján 
egyhangúan egyetértettek abban, hogy az uniós jogszabályok tervezeteinek 
véleményezésekor, ill. a tárgyalásokon képviselt magyar álláspont kialakításakor 
hangsúlyt kell fektetni a „host” felügyeleti szerepkör erősítésére. 
 
 
[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 lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek 

ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló 
Magatartási Kódex ellenőrzéséről 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és a Magatartási Kódexszel kapcsolatos 
jövőbeli teendőkre vonatkozó észrevételeket megfogalmazva a beszámolót 
egyhangúan tudomásul vették. 
 
 
[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 folyamatokról 

Előterjesztő: NGM 
 
 

A tájékoztatót a PST tagjai egyhangúan tudomásul vették. 
 
 
 

8. napirendi pont 
Tájékoztató: Az EU-ban folyó aktuális szabályozási kérdések 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott a PST tagjai számára az Európai Unióban folyó 
aktuális szabályozási témákról és a magyar EU elnökség következő félévi teendőiről, 
továbbá kérte az MNB és a PSZÁF fokozott segítségét az magyar EU elnökséggel 
kapcsolatos feladatok sikeres elvégzése érdekében.  
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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.] 
 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) A Pénzügyi Stabilitási Tanács Monitoring 

Szakmai Bizottságának negyedik negyedéves üléséről és az állami 
támogatások meghosszabbításáról 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott az FHB és MFB jelenlegi likviditási, portfólió-
minőségi, jövedelmezőségi és tőkehelyzetéről. 
 
 
[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.] 
 
 
 

10. napirendi pont 
Tájékoztató: A PST üléseken hozott döntések alakulása 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 

A PST résztvevői az üléseken hozott döntések alakulásáról szóló tájékoztatót 
korrekcióval tudomásul vették. 

 
 
 

11. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
A PST résztvevői részletes tájékoztatást adtak a pénzügyi rendszer stabilitását érintő 

fejleményekről, eseményekről illetve kockázatokról. 
 
 
[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.] 
 
 
 

k.m.f. 


