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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 
Előterjesztés: A PSZÁF javaslatai a hazai hitelintézeti szektor 
tőkekövetelményeinek szigorítására és a tőkeszint emelésére 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF intézkedéscsomagot dolgozott ki az Európai Bankhatóság (EBA) nemzeti 
bankrendszerek ellenálló és sokktűrő képességének egységes erősítési céljával 
összhangban. A Felügyelet nemzetközi összehasonlítást végzett a környező 
országokban a hitelintézetek minimálisan kötelező tőkeszintjére vonatkozóan, és a 
PST tagjai elé terjesztett kezdeményezés alapján I. pilléres, a TMM mutató 
törvényben rögzített jelenlegi minimum (8%) szintjének emelésére, és az emelés 
módszerére tett javaslatot. A PSZÁF előterjesztése értelmében a Bázel III / CRD IV – 
CRR európai tőke- és likviditás szabályozási keretrendszer 2013-as életbe lépése 
előtt már 2012-ben előzetesen el kellene kezdeni a hazai intézmények szavatoló 
tőkearányának egységes emelését oly módon, hogy az intézmények ne eszközoldali 
(RWA) alkalmazkodásra, hanem az elsődleges alapvető tőkeelemek növelésére 
fókuszáljanak. 
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Az MNB szerint az intézkedés csökkentené a bankrendszer hitelezési képességét és 
szándékát, ami a jelenlegi helyzetben korlátozná a gazdasági növekedés kilátásait. A 
Jegybank szerint fontos lépés lenne megvárni a jelenleg folyamatban lévő „bottom-
up” stressz-teszt kiértékelését, és az eredmények ismeretében egyelőre az 
intézmények tőkehelyzetének szükség szerinti, a jelenleg kötelező (8%) TMM 
szinthez mért, egyedi kezelése lenne célszerű. Az intézmények törvényben rögzített 
minimális tőkekövetelményének egységes emelése (I. pillér) az MNB szerint egyelőre 
nem indokolt. Az intézkedéssel kapcsolatban fennáll a veszélye, hogy az a pénzügyi 
rendszer stabilitásával kapcsolatban nem szándékolt, súlyos mellékhatásokkal járhat. 
 
Az NGM a Felügyelet céljával prudenciális szempontból egyetértett, de a javaslat 
részleteivel kapcsolatban az MNB véleményét osztotta, ezért megállapítása szerint a 
Felügyelet előterjesztésében foglaltak ismételt felvetésére az Európai Unió végleges 
CRD IV – CRR szabályozásának megjelenésekor lehet érdemben visszatérni. 
 
Az álláspontok ismeretében a PST tagjai szavazásra bocsátották a kötelező 
minimális tőkekövetelmény emelésére fókuszáló intézkedési javaslatcsomagot, amit 
a PSZÁF támogatásával, az NGM és az MNB ellenében a PST nem hagyott jóvá. 
 
 
 
 

2. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
Az MNB tájékoztatást adott a SWAP piac jelenlegi állapotáról, majd az NGM 
beszámolt a devizaadósok átfogó megsegítése céljából a Bankszövetség által 
készített javaslatcsomagról folyó tárgyalás jelenlegi állásáról és fejleményeiről. 
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