
   
 

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) 489-9538 Fax: (+361) 489-9202  pst@pszaf.hu  www.pszaf.hu/bal_menu/pst 

 
 

Összefoglaló 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 2011. évi 2. üléséről 

 
 
Helyszín: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 
 
Időpont: 2011. június 28-a 14 órától 20 óráig 
 
Résztvevők:  Nátrán Roland H. Államtitkár NGM, 

Kovács Lajos Főtanácsos NGM, 

Simor András Elnök MNB, 

Nagy Márton Igazgató MNB, 

Szász Károly Elnök PSZÁF, 

Király Árpád Ügyvezető Ig. PSZÁF, 

Stofa Gábor Titkár PSZÁF, 

A 2. napirendi pontnál: 

Rácz István Főosztályvezető PSZÁF, 

A 19. napirendi pontnál: 

Szolnokiné Pap Judit Főosztályvezető PSZÁF. 
 
 
A PST elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a résztvevőket és megállapította, 
hogy a PST tagjai jelen vannak, az ülés határozatképes. A PST tagjai a napirendi 
javaslatot egyhangúan elfogadták azzal a módosítással, hogy a frissített ügyrend 
első napirendi pontban kerüljön tárgyalásra. 
 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés: A PST frissített ügyrendje 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF-NGM 
 
 

A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták, és egyhangúan elfogadták az alábbi 
határozatot: 

 

 

5/2011. (VI.28.) PST határozat 
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A PST tagjai a PST működését szabályozó ügyrend módosítását jóváhagyják. 
A módosítás értelmében az ülésekről nyilvános összefoglalók kerülnek 
közzétételre az üléseket követő 15. munkanapon belül. Az összefoglalók a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, az MNB és a PSZÁF honlapján egyidejűleg 
fognak megjelenni. 
 

 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: A PSZÁF 2011. évi I. kockázati jelentése 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PST tagjai a PSZÁF 2011. évi I. kockázati jelentését megtárgyalták, amelynek 
megállapításaival a tagok alapvetően egyetértettek. A magyar pénzügyi közvetítő 
rendszer a globális világgazdasági feltételrendszer, valamint a magyarországi 
szabályozási feltételek között alapvetően eredményesen és hatékonyan működik, 
amit azonban számos kockázat fenyeget. A fenyegető kockázatok közül a 
legfontosabbak: a szuverén adósságválság, a válságból visszamaradt hitelminőségi, 
biztosítéki, fedezettségi problémák, illetve hogy képes lesz-e a pénzügyi közvetítő 
rendszer, és ezen belül a bankrendszer az üzleti aktivitásának növelésére. 
 
 
 

3. napirendi pont 
Prezentáció: Az MNB által érzékelt legfőbb pénzügyi stabilitási 
kockázatok, a lehetséges triggerpontok és a problémakezelés 

lehetséges irányai (ECB Surveillance Notes mintájára) 
Előterjesztő: MNB 

 
 
A napirendi pont keretében az NGM és a PSZÁF számára részletesen bemutatásra 
került az MNB által a magyar bankrendszerről készített aktuális kockázati térkép. Az 
MNB szerint továbbra is négy fő stabilitási kockázatot lehet azonosítani: az eurózóna 
szuverén adósságválsága, a hazai bankrendszer elégtelen hitelezési aktivitása, a 
hitelportfólió romló minősége és ennek menedzselésével kapcsolatos problémák, 
valamint a külföldi források rövidülése miatt tovább növekvő eszköz-forrás oldal 
közötti lejárati eltérés. 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: Gyorselemzés a banki portfólióminőség és 

jövedelmezőség 2011. márciusi alakulásáról 
Előterjesztő: MNB 
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A PST tagjai az MNB által készített banki portfólióminőség és jövedelmezőség 2011. 
márciusi alakulásáról szóló gyorselemzést megtárgyalták. A jelentés megállapítja, 
hogy mind a háztartási, mind a vállalati hitelportfolió minősége tovább romlott, a 
romlás üteme azonban lassult, így a hitelkockázati költség (értékvesztés-képzés 
hitelállományhoz viszonyított aránya) már csökkeni tudott. A bankrendszer 
jövedelmezősége tovább apad és jelentősen emelkedik a veszteséges bankok 
aránya, ugyanakkor a tőkemegfelelés továbbra is kielégítő. 
 
A PST tagjai a jelentéssel kapcsolatban megállapították, hogy a portfolióminőség 
tekintetében különös figyelmet kell fordítani a hitelek átstrukturálásának banki 
gyakorlatára, és az ehhez kapcsolódó értékvesztés-képzési gyakorlatra. A PST tagjai 
egyetértettek abban, hogy az átstrukturálás olyan pozitív eszköz az adós és a 
hitelező számára is, amelynek használatában érdekeltté kell tenni a hitelintézeteket, 
de ugyanakkor elkerülendő, hogy ez a prudens magatartás fellazulásához vezessen. 
A Felügyelet az átstrukturálásokat és a kapcsolódó banki tartalékképzési gyakorlatot 
elemezni fogja és szükség esetén intézkedéseket hoz. 
 
 
 

5. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló az adósmentő csomagról 

Előterjesztő: NGM 
 
 

A PST tagjai a tájékoztatót meghallgatták és tudomásul vették. 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: Elemzés a Kormány és a Bankszövetség közötti 

megállapodás alapján létrejött Otthonvédelmi 
Akciótervről 

Előterjesztő: MNB 
 
 
A PST tagjai a tájékoztatót meghallgatták és megvitatták. A PST tagjai 
hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy az adósok tudatosan döntsenek arról, hogy 
igénybe kívánják-e venni az árfolyam-rögzítés lehetőségét. 
 
 
 

7. napirendi pont 
Tájékoztató: Keresleti és kínálati tényezők a vállalati hitelezésben 

Előterjesztő: MNB 
 
 
A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és megállapították, hogy a vállalati 
hitelezés visszaeséséért 2008 vége és 2010 vége között jellemzően a szigorú 
hitelkínálati korlátok és csak kisebb részben az elégtelen hitelkereslet volt a felelős. A 
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kínálati korlátok mögött főként a bankrendszer alacsony kockázatvállalási, illetve 
hitelezési hajlandósága és kisebb részt a romló hitelezési képessége húzódott meg. 
A vállalati hitelezésben jelenleg is erősebb a kínálati korlát, mint a keresleti korlát. 
Megfontolandó azon garanciaintézmények tevékenységének erősítése, amelyek a 
kockázatok egy részének átvállalásával ösztönzik a hitelezési hajlandóságot. 
 
 
 

8. napirendi pont 
Tájékoztató: A monitoring bizottság jelentése 

az FHB-ról és az MFB-ről 
Előterjesztő: NGM 

 
 

A PST tagjai a tájékoztatót meghallgatták és tudomásul vették. 
 
 
 

9. napirendi pont 
Előterjesztés: SZÓBAN – A takarékszövetkezeti szektor 

integrációjának és megerősített felügyelésének szükségessége 
Előterjesztő: MNB-PSZÁF 

 
 
A PST tagjai a szövetkezeti szektorral kapcsolatos kérdéseket és feladatokat 
megtárgyalták, a felmerült kérdések elemzésére és javaslatok kidolgozására 
szakértői szinten közös munkacsoportot hoznak létre. 
 
 
 

10. napirendi pont 
Előterjesztés: SZÓBAN – Az IFRS használatának lehetősége a 

felügyeleti adatszolgáltatás alapjaként 
Előterjesztő: MNB 

 

11. napirendi pont 
Tájékoztató: Felmérés eredménye az IFRS alapú konszolidált 

FINREP és COREP adatszolgáltatás bevezetésének lehetőségéről 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF azt támogatja, hogy a magyar számviteli törvény alapján (Sztv. 10. §) IFRS 
alapú konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett – illetve a számviteli 
törvény alapján azt választó – csoportvezető hitelintézetek a jövőben kizárólag IFRS 
alapon teljesítsék majd a konszolidált FINREP és COREP adatszolgáltatásukat. Míg 
a magyar számviteli törvény alapján IFRS alapú konszolidált éves beszámoló 
készítésre nem kötelezett – illetve a számviteli törvény alapján nem azt választó – 
csoportvezető hitelintézetek a jövőben továbbra is a magyar számviteli szabályok 
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(HAS) alapján teljesítsék majd a konszolidált FINREP és COREP 
adatszolgáltatásukat is. A bevezetés ütemezésénél kiemelt figyelemmel kell lenni az 
EU-ban zajló szabályozási folyamatokra. Az MNB azt is kezdeményezte, hogy az 
IFRS alapú számviteli beszámolás egyedi intézményi szintre is kerüljön 
kiterjesztésre. 
 
Az IFRS alapú számviteli beszámolás és adatszolgáltatás kiterjesztését és egyedi 
intézményi szinten való bevezetési lehetőségét az NGM meg fogja vizsgálni. 
 
 
 

12. napirendi pont 
Tájékoztató: A PST likviditási munkacsoportjának negyedéves 

tájékoztatója a Bázel III likviditási mutatók alakulásáról 
Előterjesztő: MNB-PSZÁF 

 
 

A PST tagjai a negyedéves tájékoztatót meghallgatták és tudomásul vették. 
 
 
 

13. napirendi pont 
Előterjesztés: A Bázel III-as likviditási szabályozás kapcsán 

felmerült banki javaslatok áttekintése és a közös MNB-PSZÁF 
munkacsoport CRD IV-re vonatkozó módosítási javaslatai 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
 
 

A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták, és egyhangúan elfogadták az alábbi 
határozatot: 

 

 

6/2011. (VI.28.) PST határozat 
 
A PST tagjai egyetértenek abban, hogy a bázeli előírások európai szintű 
implementációjára hivatott szabályozási javaslat (CRR és CRD IV) likviditási 
előírásokat érintő részei kapcsán elengedhetetlen, hogy a hazai pénzügyi 
közvetítő rendszer sajátosságait is figyelembe vevő európai szabályozás 
szülessen. 
 
Erre való tekintettel a PST felkéri a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a 
szabályozás egyes részeinek módosítása kapcsán az alábbi pontokban lépjen 
fel az Európai Parlament és Tanács felé: 
 

1. Indokolható, hogy a likvid eszközök közé a hazai jegybank vagy az EKB 
által fedezetként elfogadott likvidnek minősülő értékpapírok, a 
megfelelő jegybanki haircuttal csökkentett értéken beszámíthatók 
legyenek. 
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2. A KKV betétek definíciójára vonatkozóan az EU-s szabályozásban 

általánosan használt, az Európai Bizottság 2003/361/EC ajánlásában 
foglalt KKV definícióra való hivatkozást javasoljuk. 

 
3. Indokolható, hogy a stabil vállalati betéti kategóriába ne csak azon 

vállalatok betétei kerüljenek, melyek részére a bank a hazai banki 
gyakorlatban meglehetősen ritka szolgáltatásokat (clearing, „cash 
management”, letétkezelés stb.) nyújtja. Véleményünk szerint a vállalati 
betétek stabilitását (és kiáramlási súlyait) olyan statisztikai 
módszerekkel lenne érdemes igazolni, amelyek egyedi és bankrendszeri 
sokkszcenáriót egyaránt feltételeznek. 

 
4. Az MNB és a PSZÁF javasolja, hogy a szabályozás utalja hatósági körbe 

a határon átnyúló csoporton belüli kapcsolatoknál (a mérlegen belüli 
forrásoknál, illetve a hitelkereteknél egyaránt) is a súlyokról való 
döntést. 

 
5. Indokolható, hogy amennyiben az adott tagországban jogszabály 

biztosítja az önkormányzati betétek stabil jellegét, ott a kiáramlási súly a 
stabil vállalati betétekével megegyező 25 százalék legyen. 

 
Felelős: NGM 
Határidő: A CRD IV szabályozási keretrendszer elfogadása 

 

 
 
 

14. napirendi pont 
Tájékoztató: A hazai bankrendszer devizafinanszírozásában 
jelentkező lejárati eltérés kezelésére vonatkozó szabályozási 

javaslat 
Előterjesztő: MNB 

 
 
A PST tagjai a tájékoztatót megvitatták, és a saját érveiket felvázolva arra a 
konszenzusra jutottak, hogy a külföldi források rövidülése valóban egy jelentős 
kockázat, ezért minden olyan eszközt, ami ezt a folyamatot képes megállítani vagy 
megfordítani alaposan meg kell vizsgálni. 
 
Az MNB a szabályozási javaslatát egyeztetni fogja az érintett szektorral és az 
eredményről a későbbiekben beszámol a PST-nek. A PSZÁF a májusban egyes 
intézmények számára kiadott vezetői körlevél alapján tett intézkedéseket felméri, és 
a likviditás kezelés érdekében teendő lépéseit a bilaterális SREP eljárások keretében 
kívánja kezelni, amelyről a későbbiekben szintén beszámol a PST-nek. 
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15. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló a makrogazdasági folyamatokról 

Előterjesztő: NGM 
 
 

A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. 
 
 
 

16. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló az EU-ban folyó fő szabályozási 

folyamatokról 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM beszámolt arról, hogy számos területen megállapodást ért el a magyar 
elnökség mind a tanácsi ülések, mind a trialógus tárgyalások során. A PST tagjai a 
tájékoztatót megtárgyalták, és megállapították, hogy a magyar elnökség a pénzügyi 
szabályozás területén sikeresen zárult. Az NGM megköszönte az MNB és a PSZÁF 
munkatársainak a magyar EU elnökség idején tanúsított elhivatott és magas 
színvonalú közreműködést. 
 
 
 

17. napirendi pont 
Tájékoztató: SZÓBAN – Beszámoló az ESRB-ban és 

albizottságaiban folyó munkáról 
Előterjesztő: MNB  

 
 

A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. 
 
 
 

18. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló az Európai Bankhatóság által koordinált 

európai-szintű banki stressz tesztről 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 

A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. 
 
 
 

19. napirendi pont 
Tájékoztató: A PSZÁF 2011. évi I. fogyasztóvédelmi kockázati 

jelentése 
Előterjesztő: PSZÁF 
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A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. A Felügyelet 
fogyasztóvédelmi kockázati jelentése az ezen a területen felmerülő kockázatokat 
foglalja össze, jól kiegészítve a felügyelet másik kockázati jelentését. A Felügyelet 
ezen kockázati jelentés kiadásával nemzetközileg is élenjáró gyakorlatot vezetett be. 
 
 
 

20. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
A PST tagjai megállapodtak, hogy a PST következő ülésére szeptemberben kerüljön 
sor. 
 
 
 

k.m.f. 


