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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, azzal, hogy az aktuális ügyek között 
tárgyalható a PSZÁF által utólagosan tájékoztatóként megküldött „Az európai 
felügyeleti struktúra kialakításának fejleményeiről” szóló negyedéves beszámoló. 
 
 

2. napirendi pont: 
Előterjesztés: Országgyűlési beszámoló a PSZÁF 2009. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Farkas Ádám, elnök, PSZÁF  

 
Farkas Ádám az írásban benyújtott beszámoló összefoglalása során néhány apróbb, 
alapvetően stilisztikai módosítások szükségességét említette. Emellett jelezte, hogy 
az első két fő fejezet (intézményi illetve tevékenységi beszámoló) felcserélésével 
logikusabb szerkezetűvé válik majd az anyag. 
 
Oszkó Péter is egyetértett a javasolt ésszerűbb felépítéssel, jelezte továbbá, hogy – 
a Stabilitási trv. és az Áht. szerinti állami szerepvállalással kapcsolatos részhez – 
szövegszerű észrevételt küldtek illetve, hogy az un. „balloon-bullet payment” 



tranzakciókkal kapcsolatos értékvesztéssel foglalkozó fejezetnél a PM – PSZÁF előtt 
is ismert – álláspontja nem azonos a beszámolóban szereplővel. Az intézményi 
költségvetést érintő adatokat a szokásos együttműködés keretében a PM 
szakfőosztálya áttekinti.  
 
Simor András a hitelkockázatokról szóló bekezdések szövegének áttekintését és 
kiegészítését javasolta, illetve szintén felhívta a figyelmet az értékvesztéssel 
kapcsolatos részt érintő nézetkülönbségre.  
 
A beszámoló kapcsán Simor András felvetette, hogy a felügyeleti kollégiumok 
nemzetközi fórumokon is egyre gyakrabban felmerülő, növekvő jelentőségű 
működésének tapasztalatairól a PST kapjon tájékoztatót.  
 
Szintén a beszámoló kapcsán megállapította, hogy a felügyeleti ajánlások, vezetői 
körlevelek, stb. „kvázi” szabályozási eszközként használhatóak, hiszen – bár 
közvetett módon, de – kikényszeríthetőek. Farkas Ádám egyetértett azzal, hogy a 
jelentőségüket olyan módon kell emelni, hogy akár típusaik vagy számszerűségük 
csökkentése révén egy-egy adott ajánlás súlya növekedjen. Oszkó Péter is 
csatlakozott ahhoz a nézethez, hogy ezek az eszközök nem kötelező erejű 
jogforrások, ugyanakkor az ajánlások alkalmas magatartásszabályozó eszközök 
amelyek érvényesítését a felügyeleti tevékenység keretében kell erősíteni. Farkas 
Ádám e téma zárásaként is jelezte, hogy éppen a közeljövőben hozzá 
nyilvánosságra a PSZÁF az új – bírságpolitikával kiegészített – intézkedési 
politikáját.  
 
Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

10/2010. (IV. 8.) PST határozat 
 

A. A PST „A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése” 
anyagot megtárgyalta és ahhoz javaslatokat fogalmazott meg.  

 
B. Készüljön tájékoztató a felügyeletek közötti (home/host) 

együttműködésre szolgáló felügyeleti kollégiumok működéséről.  
Határidő: a PST 5. ülése (2010. május 13.)  
Felelős: PSZÁF elnöke 

 
 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató: Jelentés a pénzügyi stabilitásról 

Előterjesztő: Simor András, elnök, MNB 
 

Simor Andrásnak az írásban benyújtott Stabilitási jelentésről szóló rövid 
összefoglalóját követően Farkas Ádám jelezte, hogy a jelentésben szereplő néhány 
adat elsősorban az eltérő módszertan miatt eltér a PSZÁF által használt számoktól. 
A felvetésre a Felek egyetértettek abban, hogy kiemelt cél a PSZÁF által publikált 
kockázati jelentés és az MNB pénzügyi stabilitásról szóló jelentésének szakmai 
„összeillesztése”, a módszertani kérdések összehangolása. Ennek megteremtése a 
piaci bizonytalanság elkerülése miatt is fontos, így minden esetben törekedni kell az 



azonos számadatok publikálására vagy ennek hiányában az eltérő módszertan 
világos bemutatására. Megállapodás született, hogy a PSZÁF és az MNB szakértői 
haladéktalanul, még a Stabilitási jelentés publikálását megelőzően közvetlenül 
egyeztetnek a témában. A felek továbbá megállapodtak abban, hogy a kockázati 
jelentés publikálása előtt a PSZAF és MNB szakértői az üzenetekről és a 
módszertani kérdésekről ugyancsak egyeztetnek. 
 
 

4. napirendi pont: 
Előterjesztés: Javaslat a pénzügyi szektorral kapcsolatosan az EU 

egyes intézményeiben ellátott magyar képviselet tekintetében 2004. 
decemberében megkötött együttműködési megállapodás 

kiegészítésére  
Előterjesztő: Oszkó Péter, pénzügyminiszter  

 
Az előterjesztés határozati javaslatainak áttekintése során Simor András és Farkas 
Ádám felvetették, hogy a prioritások hazai kijelölésére az anyagban ajánlott 
novemberi határidő késői, még annak figyelembevételével is, hogy ezek 
folyamatosan „mozgó célpontnak” tekinthetőek, hiszen a Bizottság konkrét javaslatai 
illetve a magyar elnökség idején várhatóan nyitott dossziék sem ismertek még. A 
prioritások kialakításához megküldik javaslataikat a PM-nek. 
 
Simor András és Farkas Ádám emellett kérték, hogy rendszeresen – minden 
második PST ülésre – készüljön a PM által előterjesztés a folyamatban levő EU 
szabályozási változásokról.  
 
Oszkó Péter egyetértett azzal, hogy a PST-n a stratégiai kérdésekről rendszeres 
egyeztetésre van szükség. 
 
Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

11/2010. (IV. 8.) PST határozat 
 

A. A PST kiemelten fontosnak tartja az elnökségi munkára történő 
megfelelő felkészülést, illetőleg az elnökségi munka magas színvonalú, 
hatékony elvégzését. Ezért a PSZÁF és az MNB a feladat- és hatásköre 
által meghatározott területeken szakmai segítséget ad a PM elnökségi 
feladatokat ellátó munkatársainak a felkészüléshez és az elnökség idején 
a szakmai munkához. Biztosítja, hogy szakértői rendelkezésre álljanak a 
feladat- és hatáskörök alapján előre rögzített témákhoz kapcsolódó 
egyes dossziék kapcsán felmerülő szakmai kérdések egyeztetésére, 
javaslatok megfogalmazására, jogszabálytervezetek szövegezésére.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: PSZÁF elnöke, MNB elnöke 

 

B. Az intézmények jelöljék ki a szakértői csoportokban résztvevő 
munkatársakat, és haladéktalanul kezdjék meg a felkészülési munkát. 
Határidő: szakértői csoportokban résztvevők kijelölésére 2010. április 15. 
Felelős: pénzügyminiszter, MNB elnöke, PSZÁF elnöke 



 

 

C. Készüljön előterjesztés a stratégiai témákról, illetve az EU-ban folyó 
szabályozási kérdésekről. Az anyagokat a szakértői csoportokban 
elvégzett munka eredményeit felhasználva folyamatosan kell frissíteni és 
minden második PST ülésre elő kell terjeszteni.  
Határidő: a PST 5. illetve 6. ülése, ezt követőn minden második PST ülés  
Felelős: pénzügyminiszter 

 
[A fenti határozat „A” pontjában megfogalmazott célok elérése érdekében a három 
intézmény vezetője a PST ülésén aláírta az előterjesztés 2. melléklete szerinti 
kiegészítő megállapodást.] 
 
 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató: A 2011-es első félévi magyar EU elnökség alatt a pénzügyi 
szolgáltatások területén tanácsi munkacsoport elé kerülő lehetséges 

témák 
Előterjesztő: Farkas Ádám, elnök, PSZÁF  

 
A PST az anyagot tudomásul vette, mint az előző napirendi pontban jelzettekkel 
összefüggésben a stratégiai kérdésekről szóló előterjesztés megalapozásához 
felhasználható PSZÁF javaslatokat. Simor András jelezte, hogy az MNB javaslatokat 
készített az EU elnökség alatt képviselendő fő stratégia ügyekről, melyet a PM 
részére megküld. 
 
 

6. napirendi pont: 
Előterjesztés: A PST 2010. II. negyedévi részletes ülésterve 

Előterjesztő: Vajda Zoltán, szakmai titkár, PST 
 

A PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

12/2010. (IV. 8.) PST határozat 
 
A PST a 2010. II.-IV. negyedévi aktualizált üléstervét – a mostani ülésen 
elfogadott rendszeresen készülő indítványok beiktatásával – elfogadja. 
Ennek alapján minden PST ülésre készüljön el a napirendi javaslat, 
amelyhez az ügyrend szerint a PST tagjai további napirendi pontokra 
tehetnek javaslatot.  
Felelős: PST szakmai titkár 
Határidő: folyamatos, az üléseket megelőzően 10 munkanappal 

 
 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató aktuális ügyekről 

 
A napirendi pont keretében a PSZÁF által írásban megküldött „Az európai felügyeleti 
struktúra kialakításának fejleményeiről” szóló negyedéves beszámolót a PST 
tudomásul vette.  



 
[A PST résztvevői részletes tájékoztatást adtak a pénzügyi rendszer stabilitását 
érintő, konkrét intézményekkel kapcsolatos fejleményekről, eseményekről illetve 
kockázatokról.]1 
 
Simor András az MNB/PSZÁF/PM között a válsághelyzetekben való együttműködés 
alapelveiről és kereteiről szóló együttműködési megállapodás átdolgozása kapcsán 
felvetette, hogy az ne csak pénzintézetekre, hanem minden rendszerkockázatot 
hordozó intézményre terjedjen ki.  
 

A felvetés alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:  
 

13/2010. (IV. 8.) PST határozat 
 

A. Az MNB/PSZÁF/PM között a válsághelyzetekben való együttműködés 
alapelveiről és kereteiről szóló együttműködési megállapodás kerüljön 
felülvizsgálatra. Át kell tekintetni, hogy a bankokon kívül más 
intézmények is hordozhatnak-e rendszerkockázatot. A vizsgálat fényében 
szükség esetén az együttműködési megállapodást ki kell egészíteni. 
Felelős: MNB elnöke, pénzügyminiszter, PSZÁF elnöke 
Határidő: PST 7. ülése (2010. július 8.) 

 
B. A PST ügyrendje hivatkozzon az együttműködési megállapodásnak a 

PST válsághelyzetben történő működésére vonatkozó kitételére.  
Felelős: PST szakmai titkár  
Határidő: PST 7. ülése (2010. július 8.) 

 
 
 
Simor András részletes tájékoztatást adott a jelzáloglevél- és jelzáloghitel-piac 
fejlődését támogató legutóbbi lépésekről, eseményekről.  
 
 
 
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.  


