
   
 

P é n z ü g y i  S t a b i l i t á s i  T a n á c s  

A Pénzügyi Stabilitási Tanács titkársága 
H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel.: (+361) 489-9203 Fax: (+361) 489-9202  pst@pszaf.hu  www.pszaf.hu/bal_menu/pst  

 
 
 

Összefoglaló 
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Helyszín: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 
 
Időpont: 2010. január 15-e 15 órától 16 óráig. 
 

Résztvevők:  Oszkó Péter pénzügyminiszter,  
Simor András, elnök, Magyar Nemzeti Bank (MNB),  
Farkas Ádám, elnök, Pénzügyi Szervezetek Állami  
Felügyelete (PSZÁF),  
Vajda Zoltán, szakmai titkár, PST 
 

Meghívott: Tabák Péter, igazgató, MNB Pénzügyi Stabilitás 
 
 
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 PST ügyrendje 

Előterjesztő: Vajda Zoltán, szakmai titkár, PST 
 

Az előterjesztő röviden összefoglalta az ügyrend fő pontjait. Kiemelte, hogy annak 
tartalma a három érintett intézmény szakértőinek konszenzusos álláspontját tükrözi. 
Jelezte, hogy az egyetlen nyitott, eldöntendő kérdés a tagok személyes részvétele 
illetve helyettesíthetősége.  
 
Farkas Ádám javasolta, hogy helyettesíthetőség esetén is törekedjenek arra a tagok, 
hogy negyedévente egyszer mindenképpen személyesen vegyenek részt a PST 
ülésein.  
 
Simor András jelezte, hogy a helyettesíthetőség lehetőségének biztosításával nem az 
a cél, hogy a tagok ne vegyenek részt az üléseken; hanem kizárólag az, hogy 
feloldhatatlan időpontütközés esetén a helyettesítése lehetővé váljon.  
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Oszkó Péter szerint a PST üléseit minden tag kellő fontosságúnak tartja.  
 
Farkas Ádám az elhangzottak alapján támogatta az előterjesztésben szereplő „B” 
verziót.  
 
A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

1/2010. (I. 15.) PST határozat 
 

A PST az előterjesztett „A Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjét”, az abban 

szereplő B verzió szerint elfogadja. 

 

 

Előzmény a 2/2010. (I. 15.) PST határozathoz:  
A PSZÁF, az MNB és a Pénzügyminisztérium a pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitásának biztosítása és a szektor hatékony mikro- és makroprudenciális 
felügyeletének, ellenőrzésének, szabályozásának és monitoringjának hatékony 
koordinációja, továbbá annak érdekében, hogy mindhárom intézmény a 
leghatékonyabban lássa el a pénzügyi stabilitással kapcsolatos feladatát 2004. 
szeptember 8-án Pénzügyi Stabilitási Bizottság (PSB) felállításáról döntöttek. A 
pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXLVIII. törvény 56. § (1) bekezdésével 
módosított,  a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. 
törvény 14. § - 16. § szakaszai alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 
szóló 2007. évi CXXXV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi 
stabilitási célok érdekében 2010. január 1-jétől Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 
kerül felállításra.  

 

A fentiek alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

2/2010. (I. 15.) PST határozat 
 

A. A Pénzügyi Stabilitási Tanács kezdeményezi, hogy a PSB alábbi 

albizottságai  

- Az állami tőkeemelésben, garanciavállalásban, értékpapír-

kölcsönben vagy kölcsönben részesülő hitelintézeteket 

figyelemmel kísérő albizottság (Monitoring albizottság) 

- A főbb hitelminőségi, jövedelmezőségi és likviditási mutatók 

kommunikációját harmonizáló albizottság  

a PST szakmai bizottságaiként működjenek tovább.  

 

 

B. Figyelemmel:  

- a Magyar Állam és az OTP Bank Nyrt. között 2009. március 25-

én létrejött együttműködési megállapodás 1.sz. módosítására,  
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- az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a pénzügyminiszter, 

mint az államháztartásért felelős miniszter között 2009. április 

14-én létrejött Finanszírozási források bővítését biztosító 

megállapodás 1.sz. módosítására, 

- az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a pénzügyminiszter, mint az 

államháztartásért felelős miniszter között 2009. március 25-én 

létrejött együttműködési megállapodás 1.sz. módosítására  

melyek felhatalmazzák a pénzügyminisztert, hogy a szerződés szerint 

átadott adatokról a Pénzügyi Stabilitási Bizottság, valamint a Pénzügyi 

Stabilitási Bizottság Albizottsága számára beszámoljon, a változás 

tényéről az érintett Bankokat levélben tájékoztatja a pénzügyminiszter. 

Továbbá kéri az érintett bankok hozzájárulását ahhoz, hogy a 

továbbiakban a Bankok által átadott adatokról a Pénzügyi Stabilitási 

Tanács, illetve a Pénzügyi stabilitási Tanács monitoring szakmai 

bizottsága részére számoljon be. 

 

Felelős: pénzügyminiszter 
Határidő: 2010. február 2.  

 

 

C. A Pénzügyi Stabilitási Tanács kezdeményezi az MNB-PM-PSZÁF azon 

megállapodásainak módosítását, melyek a PSB számára feladatot 

határoznak meg, illetve amelyekben a PSB-re utalás történik. 

 

Felelős: MNB elnöke, pénzügyminiszter, PSZÁF elnöke  
Határidő. 2010. március 2. 

 
 
 

3. napirendi pont: 

A PST 2010. évi üléstervének tervezete 
Előterjesztő: Vajda Zoltán, szakmai titkár, PST 

 
Az előterjesztő jelezte, hogy az ülésterv a három intézmény munkatársaival közösen 
készült.  
 
A PST az alábbi módosítások átvezetését kérte: 

- Az állandó első napirendi pont ne tartalmazza az előző PST ülés 

összefoglalójának jóváhagyását, mivel a törvényi szabályozás értelmében az az 

ülést követő öt munkanapon belül már közzétételre kerül; 

- A PSZÁF Országgyűlési beszámolója tervezetét az április 8-i PST ülés 

tárgyalja; 

- Az április 8-i PST ülésén az MNB Stabilitási jelentésének tervezetét 

tárgyalhatja.  
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A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

3/2010. (I. 15.) PST határozat 
 

A. A PST a 2010. évi üléstervét elfogadja.  

 
B. Az ülésterv alapján készüljön el minden PST ülésre a napirendi 

javaslat. Az ügyrend alapján a PST tagjai további napirendi pontokra 

tehetnek javaslatot.  

 

Felelős: PST szakmai titkár 
Határidő: folyamatos, az üléseket megelőző 10 munkanap 

 
C. Az ülésterv aktualizálását szükség szerint, de legalább negyedévente 

el kell végezni.  

 

Felelős: PST szakmai titkár 
Határidő: folyamatos 

 
 

4. napirendi pont: 

Tájékoztató a PSZÁF szervezetének átalakításáról (szóbeli) 
Előterjesztő: Farkas Ádám, elnök, PSZÁF 

 
Farkas Ádám részletesen beszámolt a PSZÁF szervezeti átalakításáról, melyet a PST 
tagjai támogatólag tudomásul vettek.  
 
 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató aktuális ügyekről 
 

A napirendi pont keretében a PST egyhangúan elfogadta az ülésről kiadandó 
sajtóközlemény szövegét és jóváhagyta annak azonnali megjelentetését.  
 
[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.  


