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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: (SZÓBAN) Az MNB által érzékelt legfőbb pénzügyi 

stabilitási kockázatok, a lehetséges trigger-pontok és a 
problémakezelés lehetséges irányai (rendszeres prezentáció) 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB tájékoztatást adott arról, hogy a magyar bankrendszer prociklikussága javult 
a csökkenő kamatok és kamatfelárak következtében, ugyanakkor a vállalatoknak 
továbbra is csak szűk köre jut hitelhez az alacsony hitelezési hajlandóság miatt. A 
hitelállományban folytatódó zsugorodás prognosztizálható, az állami programok a 
háztartási portfolió minőségének romlását lassították, a vállalati szegmens NPL 
arányában pedig csökkenés volt tapasztalható. A bankrendszert erős aszimmetria 
mellett gyenge jövedelmezőség jellemzi, a külföldi forráskiáramlás továbbra is 
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kedvezőtlen a hitelezési folyamatok szempontjából, a swap-kitettség mérséklődik. A 
napirendi pont zárásaként az MNB kitért azokra a bankrendszert érintő szabályozói 
kérdésekre, amelyek terén 2013-ban előrelépés várható. 
 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: Mérlegkiigazítás és hitelkontrakció Magyarországon 

(elemzés) 
Előterjesztő: MNB-PSZÁF 

 
 
A PST a PSZÁF felvetésére a 2012. július 5-ei ülésén kérte fel az MNB-t és a 
Felügyeletet, hogy vizsgálja meg a gazdasági növekedésre hatást gyakorló hazai 
mérlegkiigazítási és hitelzsugorodási folyamatokat. A megalakult MNB-PSZÁF 
munkacsoport az elmúlt hat hónapban komplex elemzést végzett, amelynek 
keretében kiértékelte, hogy történt-e túlzott eladósodás a vállalati szektorban, hogy 
mekkora szerepe van a hitelkínálatnak és a hitelkeresletnek a hitelezés 
visszaesésében, továbbá azt, hogy milyen mértékű szektorális aszimmetriák vannak 
a vállalati hitelezés terén. 
 
Az elemzéssel a PST a gazdaság élénkítését célzó jövőbeli gazdaságpolitikai 
lépések meghozatalához kívánt segítséget nyújtani. A napirendi pont keretében az 
elkészített elemzés eredményeinek és következtetéseinek megtárgyalására került 
sor. 
 
 
 

3. napirendi pont 
Tájékoztató: Összefoglaló a 2012. II. féléves tematikus prudenciális 

megbeszélésekről 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF félévente tematikus prudenciális megbeszélést folytat az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó bankok felső vezetőivel. Ezeken az eseményeken megvitatásra 
kerül a bankok stratégiája, hitelezési aktivitása, a forrásbiztosítás módja, a portfolió 
minősége, a jövedelmezőség várható alakulása, valamint az aktuális tőkehelyzet. A 
prudenciális beszélgetésekre legutóbb 2012. november 20. és december 4. között 
került sor, a tájékoztatóval a Felügyelet az érintett bankok jövőre vonatkozó 
várakozásait ismertette anonimizált, összesített formában a PST tagjaival. 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: A PSZÁF BUBOR jegyzési gyakorlat feltárására indított 

témavizsgálatáról készült összefoglaló jelentés 
Előterjesztő: PSZÁF 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés: Jegybanki javaslatok a BUBOR reformjára 

Előterjesztő: MNB 
 
 
A PSZÁF 2012 őszétől 17 hazai hitelintézetnél folytatott le témavizsgálatot a 
budapesti bankközi kamatláb (BUBOR) jegyzési gyakorlatára vonatkozóan, a 
BUBOR képzését szponzoráló Magyar Forex Társaság (MFT), illetve a jegyzési 
információkkal rendelkező Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatait is felhasználva. A 
PSZÁF vizsgálatára azután került sor, hogy a brit és amerikai pénzügyi felügyeletek 
2012 nyarán közzétették, hogy a Barclay’s Bank manipulálta az euróra (EURIBOR), 
illetve az angol fontra és amerikai dollárra (LIBOR) vonatkozó bankközi 
kamatlábakat. A napirendi pont keretében a PST tagjai a jövőbeli BUBOR jegyzési 
gyakorlat szabályozását megerősítendő, PSZÁF és MNB által megfogalmazott 
javaslatokat, valamint a megteendő lépéseket tárgyalták meg. 
 
 
 

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

folyamatokról 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM az Európai Unióban folyó aktuális pénzügyi szabályozási kérdésekről 
félévente készít beszámolót. Ennek keretében az NGM ismertette a napirenden 
szereplő dossziékat, bemutatva azok előzményeit, a tárgyalások jelenlegi állását, a 
magyar álláspontokat, valamint a főbb vitás kérdéseket, kiemelve a más tagállami 
véleményeket, továbbá kitért a már lezárt témákra és a jövőben várhatóan megjelenő 
bizottsági jogszabály-javaslatokra is. A tájékoztatóban a pénzügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan 17 különböző EU-s téma került ismertetésre, amelyek mind a 
tőkepiaci, mind a hitelintézeti, mind pedig a biztosítási szektort érintették. A napirendi 
pont zárásaként a PSZÁF megfogalmazta kéréseit az NGM felé egyes uniós, és 
azokhoz kapcsolódó hazai pénzügyi tárgyú szabályozási teendőkkel kapcsolatban. 
 
 
 

7. napirendi pont 
Előterjesztés: A bankszanálás magyarországi szabályozása, 

koncepcionális kérdések 
Előterjesztő: NGM (az MNB és a PSZÁF közreműködésével) 

 
 
Az Európai Bizottság 2012 júniusában tette közzé a szanálási irányelvre vonatkozó 
javaslatát, amely alapján a normaszöveg-javaslat tagországoknak megfelelő 
kompromisszumos változata várhatóan már 2013 első félévében, az ír elnökség alatt 
ki fog alakulni. 
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Az NGM, a PSZÁF és az MNB 2013 januárjában megállapodott abban, hogy a 
bankszanálás magyarországi szabályozását olyan időzítéssel alakítja ki, hogy a 
törvényjavaslat még a 2013 tavaszi ülésszakban benyújtható legyen. E szabályozási 
munka első lépéseként a PST a szanálási munkacsoportja által készített 
előterjesztés alapján az öt fő kérdésben (személyi hatály, szanálási hatóság, 
szanálási feltételek, szanálási eszköztár, és a szanálás finanszírozás terén) alakította 
ki álláspontját. 
 
 
 

8. napirendi pont 
Előterjesztés: Értékpapírosítás – Van-e magyarországi 

létjogosultsága, szükséges-e a hazai szabályozási keretrendszer 
kialakítása 

Előterjesztő: NGM (az MNB és a PSZÁF közreműködésével) 
 
 
A PST értékpapírosítással foglalkozó munkacsoportja 2012 elején alakult meg azzal 
a céllal, hogy megvizsgálja az értékpapírosítási tevékenység hazai szabályozását a 
jelenlegi elégtelen vállalati, különösen KKV-hitelezés élénkítése érdekében. Az 
értékpapírosítás szigorú szabályok mentén történő beindítása alkalmas lehet a 
vállalati és a jelzáloghitelezésben remélt jövőbeni bővülés forrás- (és tőke-) oldalról 
történő támogatására, mind a hitelezési képesség, mind pedig a hitelezési 
hajlandóság terén lévő banki kapacitási korlátok esetleges oldása által. 
 
A tevékenység általánosabb szinten hozzájárulhat a hazai tőkepiac fejlesztéséhez, a 
finanszírozás bank-centrikusságának csökkenéséhez és ezen keresztül a 
hitelösszeomlás-jellegű események bekövetkezési valószínűségének 
mérséklődéséhez is. A PST tagjai egyetértettek abban, hogy a további lépések 
megtételére a tanulmány Bankszövetséggel való megismertetését követően, a 
bankok véleményének ismeretében térnek vissza. 
 
 
 

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

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
 
 
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2013. január 6-án jóváhagyta a Likviditási 
Fedezeti Ráta (LCR) mutató felülvizsgált számítási módszertanát, valamint 
ütemezését. A módosítások főként a likvid eszközök és a nettó kiáramlás definícióját, 
valamint a mutató bevezetésének időbeli ütemezését érintik. 
 
A PST tagjai tájékoztatást kaptak a Bázel III globális likviditás-szabályozási 
keretrendszer által meghatározott LCR mutató 2013. január 6-ai változások szerint 
frissített értékéről, és a Nettó Stabil Forrásellátottsági Mutató (NSFR) rendszeresen 
frissített értékéről is. 
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Ezeket összehasonlították a 366/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet által 
meghatározott Mérlegfedezeti-, Betétfedezeti-, valamint a Devizafinanszírozási 
Megfelelési Mutató (DMM) értékeivel, majd a téma tárgyalását a következő napirendi 
pontban kapcsolódó tájékoztatóra áttérve folytatták. 
 
 
 

10. napirendi pont 
Tájékoztató: Eltérések a Mérlegfedezeti Mutató és az LCR mutató 

között 
Előterjesztő: MNB 

 
A PST ülések alkalmával többször napirendre került a hazai és az uniós likviditási 
indikátorok módszertani közelítésének fontossága. Az MNB a tájékoztatót elsősorban 
a mérlegfedezeti mutató (MFM) és az LCR mutató összehasonlítása érdekében 
készítette el, valamint a dokumentumban kitért az NSFR és a DMM mutató közötti 
eltérésre is. Az LCR-rel és az MFM-mel kapcsolatos számítások eredményét 
megtárgyalva a PSZÁF felvetésére a PST felkérte a likviditási munkacsoportot, hogy 
készítsen további számításokat az LCR esetlegesen 2014-től, csökkentett szinttel 
történő hazai bevezetésével kapcsolatban. 
 
 
 

11. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) A devizaswap állományhoz kapcsolódó 

kockázatok kezelése 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB tájékoztatást adott a PST részére a bankrendszer devizaswap 
állományához kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében 2012-ben indított 
szabályozási kezdeményezés eredményéről, és a devizaswap állomány 
szabályozási kérdéseivel kapcsolatban a Monetáris Tanács legutóbbi ülésén hozott 
döntésről. 
 
 
 

12. napirendi pont 
Indítványok, amelyek külön tárgyalására csak kérés esetén kerül 

sor 
 

Tájékoztató: Banki limitrendszerekről folytatott felmérés eredményei 
Előterjesztő: MNB 

 
Tájékoztató: A Monitoring Bizottság jelentése az FHB-ról és az MFB-ről 

Előterjesztő: NGM 
 

Tájékoztató: Külföldi bankok fiókosodása – kell-e félnünk tőle? 
Előterjesztő: MNB 
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A PSZÁF kérésére a PST tagjai értekeztek a leánybankok esetleges fiókosodásával 
kapcsolatos hátrányokról, majd ismertették, hogy milyen javaslatokkal élnek ez 
ügyben a régiós országok, és milyen fejlemények várhatók ebben a kérdésben 
európai uniós szinten. 
 
 
 

13. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
A PST tagjai köszönetet mondtak Simor Andrásnak az MNB elnökének a Pénzügyi 
Stabilitási Tanács ülésein nyújtott munkájáért. 
 

k.m.f. 


