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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 résztvevői a napirendet egyhangúan elfogadták. 
 
 
 

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

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 

A PST résztvevői az üléseken hozott döntések alakulásáról szóló tájékoztatót 
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.] 
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3. napirendi pont 
Tájékoztató: Az EU-ban folyó aktuális szabályozási kérdések 

Előterjesztő: NGM 
 
 

Az NGM részletes tájékoztatást adott az EU-ban folyó aktuális szabályozási 
folyamatokban az elmúlt 2 hónapban történt előrelépésekről. 

 
 
[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 Monitoring szakbizottság beszámolója az állami 

hitelnyújtásban, illetve tőkejuttatásban részesült bankok aktuális 
likviditási és tőkehelyzetéről, potenciális kockázatairól 

Előterjesztő: NGM 
 
 

Az NGM ismertette, hogy mind az FHB, mind az MFB teljesítette az Állammal 
szemben vállalt kötelezettségeit, majd részletes tájékoztatást adott az intézmények 

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.] 
 
 
 

5. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) A stabilitási törvény által megteremtett 

tőkeemelési és likviditás-támogató intézkedések hatályának 
hosszabbítási lehetőségéről 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM tájékoztatta a PST résztvevőit, hogy a stabilitási törvény által megteremtett 
tőkeemelési és likviditás-támogató intézkedések hatályának meghosszabbítása nem 

indokolt, az Európai Bizottság elvárása értelmében ezeknek a programoknak 
lehetőség szerint 2010 végéig le kell zárulniuk. 

 
 
[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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6. napirendi pont 
Tájékoztató: Összefoglaló a bankrendszer megerősítését célzó 
bázeli szabályozási sztenderdekről (Bázel III) és azok várható 

nemzetközi és hazai hatásairól 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB részletes elemzést végzett a bankrendszer megerősítését célzó Bázel III 
szabályrendszer hazai hatásairól. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy 
Magyarországnak el kell kezdenie kialakítani implementálási koncepcióját és a 
jövőbeli európai uniós direktívával kapcsolatban képviselendő álláspontját annak 
érdekében, hogy a magyar bankrendszer számára megfelelő felkészülési és 
alkalmazkodási időt biztosítson az európai irányelv elkészültéig. 
 
 
[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 
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. 
 


