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Összefoglaló 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 2011. évi 3. üléséről 

 
 
Helyszín: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 
 
Időpont: 2011. szeptember 14-e 9 órától 12 óráig 
 
Résztvevők:  Kármán András Államtitkár NGM, 

Simor András Elnök MNB, 

Nagy Márton Igazgató MNB, 

Szász Károly Elnök PSZÁF, 

Király Árpád Ügyvezető Ig. PSZÁF, 

Stofa Gábor Titkár PSZÁF. 
 
 
A PST elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a résztvevőket és megállapította, 
hogy a PST tagjai jelen vannak, az ülés határozatképes. 
 
 
 

1. napirendi pont 
Tájékoztató: A bankrendszer sokktűrő képességének vizsgálata 

Előterjesztő: MNB 
 
 

A PST tagjai a tájékoztatót és az elvégzendő teendőket megtárgyalták. 
 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: Piaci kockázatok stressz-tesztjének eredményei a 
magyar nagybankoknál 2010. december 31-ei adatok alapján 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 

A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés: A jegybank 10 pontból álló javaslata a hitelesek 

terheinek könnyítése és a bankrendszer kockázatainak kezelése 
érdekében 

Előterjesztő: MNB 
 
 
A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták, a felvázolt opcionális pontok jelentős 
részében egyetértettek, és a szoros együttműködés jegyében számos téma további 
építő jellegű szakmai egyeztetésében állapodtak meg. 
 
 
 

4. napirendi pont 
Előterjesztés: A PSZÁF javaslatai a pénzügyi intézmények 

likviditásának és szolvenciájának megőrzését elősegítő jogszabály 
módosításra 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták, a PSZÁF jogszabály alkotási és 
módosítási szándékával és javaslatával egyetértettek, aminek eredményeként a 
fennmaradt kérdések tisztázását követően a jogszabályok megalkotásához, illetve 
módosításához a szükséges intézkedések megtételére sor fog kerülni. 
 
 
 

5. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
A PST tagjai egyeztettek a közelgő ESRB üléssel kapcsolatban, megállapodtak, 
hogy a napi eseményekre tekintettel fokozott kapcsolatban maradnak, és a 
következő ülést az előzetes tervek szerint 2011. szeptember 29-én fogják tartani. 
 
 
 

k.m.f. 


