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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 
Tájékoztató: Jelentés a pénzügyi stabilitásról 

(2012. április) – első verzió 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB ismertette a magyar pénzügyi rendszerben feltárt kiemelt pénzügyi 
stabilitási kockázatokat. 
 
Az eurózóna bankrendszerének mérlegzsugorodása gyorsulhat, a hazai 
bankrendszer külföldi forráskiáramlásának sebessége növekedhet. A bankrendszer 
nagymértékű devizaswappiaci ráutaltsága jelentős sérülékenységet okozhat, ami 
növelheti a likviditási kockázatokat. 
 
A vállalati hitelportfolió tovább romló minősége is jelentősen gyengítheti a 
bankrendszer hitelezési képességét, hiszen a nem teljesítő hitelállomány jelentős 
finanszírozási forrásokat köt le, és nem termel jövedelmet, így rontja a 
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tőkeakkumulációs képességet. A továbbra is alacsony hitelezési hajlandóság mellett 
a képességbeli problémák növelhetik egy drasztikus hitelszűke kialakulásának 
esélyét főként a vállalati szektorban. 
 
A tájékoztatást követően az MNB, a PSZÁF és az NGM képviselői megtárgyalták a 
feltárt kockázatok csökkentésére, kezelésére megfogalmazott intézkedési 
lehetőségeket. 
 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: Deleveraging Magyarországon 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF elemzést végzett a válságot követő szűkülő hitelintézeti finanszírozási 
aktivitás magyarországi mértékéről és jellemzőiről, amelynek időközben megismert 
hazai következményeiről tájékoztatót készített a PST tagjai számára. A feltárt 
magyarországi folyamatok áttekintését követően a PSZÁF az elemzés közös 
folytatását kezdeményezte, amelyet a PST tagjai üdvözöltek és támogattak. 
 
 
 

3. napirendi pont 
Tájékoztató: A CRD IV. likviditási munkacsoport beszámolója 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
 

Tájékoztató: A bankrendszer likviditási helyzete, illetve a likviditási 
szintek és a devizapozícióbeli lejárati összhang szabályozásáról 

szóló jogszabályt érintő módosítási javaslatok 
Előterjesztő: MNB 

 
 
A PST tagjai tájékoztatást kaptak a bevezetendő új európai likviditási mutatók 
rendszeresen frissített értékeiről és a 366/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelettel 
bevezetett hazai likviditási mutatók eddigi tapasztalatairól, amely alapján 
megtárgyalták e nemzetközi és hazai mutatókkal kapcsolatban felmerült aktuális 
kérdéseket és teendőket. 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: Az anyabankok finanszírozási elkötelezettségének 

fenntartása 
Előterjesztő: MNB 

 
Az MNB a közép-kelet-európai régióban bekövetkező mérlegalkalmazkodás és 
forráskivonási folyamattal kapcsolatban a Vienna Initiative felújítására vonatkozó idén 
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januári kezdeményezés alapján felvetette, hogy párbeszédet tart szükségesnek az 
érintett anyabankok és a magyar hatóságok között. 
 
A PST tagjai megtárgyalták az MNB azon álláspontját, amely szerint a potenciális új 
IMF-EU megállapodáshoz a Valutaalap és az Európai Bizottság feltételezhetően 
elvárhatja majd az anyabankok írásos megállapodásokban rögzített 
kötelezettségvállalását a Magyarországgal szembeni rendezett mértékű 
mérlegalkalmazkodására, ahogyan az előző program alkalmával is történt. 
 
 
 

5. napirendi pont 
Tájékoztató: Bottom-up hitelkockázati- (SZÓBAN) és piaci kockázati 

stressz-teszt eredmények 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF ismertette a PST tagjaival a kiemelt bankcsoportok körében elvégzett 
legfrissebb hitelkockázati és piaci kockázati stressz-tesztjének eredményeit, majd 
tájékoztatást adott a tesztelés jövőbeli ütemezéséről. A PSZÁF és az MNB 
egyetértettek abban, hogy a PSZÁF „bottom-up” és az MNB „top-down” tesztjeinek 
eltérő módszertanából következő különbségeket az intézmények szakterületi szinten 
egyeztetni fogják, és a jövőben is gördülékeny együttműködést tanúsítanak. 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: A nem teljesítő jelzáloghitelek kezelése a háztartási 

szegmensben 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB ismertette, hogy a pénzügyi válság következményeként a pénzügyi 
közvetítő rendszerben egyre nagyobb mértékű a nem teljesítő jelzáloghitelek aránya, 
ami mára nemzetközi összehasonlításban már a legmagasabbak között található. A 
megnövekedett problémás jelzáloghitelek jelenlegi szintje már pénzügyi stabilitási 
kockázatot hordoz, rontva mind a hitelezési hajlandóságot, mind a képességet. 
 
A Bankszövetséggel közösen kidolgozott megállapodás ugyan képes minimálisra 
lelassítani a teljesítő hitelek nem teljesítővé válását, ugyanakkor a már meglévő 
problémás hitelállomány leépülését csak kisebb mértékben támogatja. Emiatt az 
előrejelzési horizonton a bankrendszer nem teljesítő háztartási hiteleinek aránya 
továbbra is magas szint közelében maradhat. 
 
Az MNB ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a ténylegesen nehéz helyzetben 
lévő lakossági jelzáloghitelesek megsegítésére bevezetett eszköztár szélesítése 
lenne szükséges, majd intézkedési lehetőségeket tárgyalt meg a PST tagjaival. 
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7. napirendi pont 
Tájékoztató: CRD IV tőke munkacsoport beszámolója 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF-NGM 
 
 
A PST tagjai tájékoztatást kaptak a bevezetendő új európai tőkeszabályok szerinti 
legfrissebb intézményi eredményekről, majd a napirendi pont az eldöntendő 
számviteli kérdések egyeztetésével zárult. 
 
 
 

8. napirendi pont 
Előterjesztés: A PST frissített ügyrendje a makroprudenciális 

hatósági feladatok gyakorlásával kapcsolatban 
Előterjesztő: MNB-PSZÁF-NGM 

 
A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták és egyhangúan elfogadták az alábbi 

határozatot: 
 

 

1/2012. (IV.11.) PST határozat 
 
A PST tagjai az ülésezés gyakoriságával, és a makroprudenciális hatósági 
feladatok gyakorlásával kapcsolatban a PST működését szabályozó frissített 
ügyrendet jóváhagyják. 
 

 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: A Monitoring Bizottság jelentése az FHB-ról és az MFB-

ről, és tájékoztatás a Monitoring Bizottság ügyrendjének 
felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott az állami támogatási programban részt vett 
intézményekkel kapcsolatos jelenlegi fejleményekről, és a PST tagjai egyhangúan 
egyetértettek az állami támogatási program 2012. december 31-ig történő, az 
Európai Bizottságtól félévente kérhető meghosszabbításával. 
 
 
 

10. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 2012. 

évi várható hazai szabályozási feladatokról 
Előterjesztő: NGM 
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Az NGM tájékoztatta a PST tagjait az Országgyűlés tavaszi ülésszakának pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő törvényalkotási programjáról. A PSZÁF észrevételeket 
fogalmazott meg az általa kezdeményezett jogszabály-módosítási és szabályozási 
javaslatok megvalósulásával kapcsolatban, majd az MNB kezdeményezte a pénzügyi 
tranzakciós adó kérdésének tárgyalását. 
 
 
 

11. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló a makrogazdasági folyamatokról 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM tájékoztatást adott a PST részére makrogazdasági várakozásairól, amelyet 
a PST tagjai tudomásul vettek. 
 
 
 

12. napirendi pont 
Tájékoztató: Az utalvány kibocsátási tevékenység kockázatai és 

szabályozásának lehetőségei 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB ismertette, hogy a hazai sajtóban az elmúlt két évben számos „helyi pénz” 
kezdeményezést népszerűsítő hír jelent meg. E kezdeményezésekben közös, hogy a 
terméküket a lakosság felé „pénz”-ként, a hatóságok felé „utalvány”-ként jelenítik 
meg, kihasználva azt, hogy az utalvány kibocsátás szabályozása Magyarországon 
jelenleg nem megoldott. 
 
A Magyar Nemzeti Bank ezért áttekintette ezen kezdeményezéseket, különös 
tekintettel az utalványokat felhasználó fogyasztókat védő rendelkezésekre, illetve 
azok hiányára. Ezen vizsgálat eredményéről az MNB szakértői az MNB szemle 2011. 
áprilisi számában egy olyan szakmai elemzést jelentettek meg, amely közérthetően 
mutatja be az utalványokat és az azokban rejlő kockázatokat. 
 
A PST tagjai a napirendi pont keretében tárgyalást folytattak a tevékenység 
lehetséges jövőbeli szabályozási formájáról és felügyelési kérdéseiről. 
 
 
 

13. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
Az MNB tájékoztatást adott egy a pénzügyi rendszert érintő kockázatról, amellyel 
kapcsolatban az NGM és a PSZÁF kifejtette álláspontját. 
 

k.m.f. 


