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Az 1-2. napirendi pontoknál: 

Vörös Erika Főosztályvezető PSZÁF. 
 
 
A PST elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a résztvevőket és megállapította, 
hogy a PST tagjai jelen vannak, az ülés határozatképes. 
 
 
 

1. és 2. napirendi pont 
Tájékoztató: Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2012. november 

(első verzió) 
Előterjesztő: MNB 

 

Tájékoztató: A Felügyelet 2012. évi második kockázati jelentése 
(első verzió) 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PST tagjai az MNB stabilitási jelentésének, és a PSZÁF kockázati jelentésének 
tervezeteit megtárgyalták, és azokhoz javító észrevételeket fogalmaztak meg. Az 
előterjesztők jelezték, hogy a jelentések közzétételére november elején fog sor 
kerülni, előtte pedig az észrevételeket írásban is el fogják juttatni egymás részére. 
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3. napirendi pont 
Tájékoztató: A bankunióról szóló javaslatcsomag és az 

Egységes Felügyeleti Mechanizmusról (SSM) szóló rendeletek 
ismertetése 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az Európai Bizottság 2012. szeptember 12-én nyilvánosságra hozta a majdani 
bankunió részét képező egységes felügyeleti mechanizmusra (SSM) vonatkozó 
javaslatát. A PST számára az NGM összefoglalót készített, amely tartalmazta a 
javaslatcsomag és a magyar prioritások ismertetését, továbbá a bankunió többi 
elemével kapcsolatban várható jövőbeli menetrendet is. A PST tagjai a napirendi 
pont hátralévő részében az SSM-hez való csatlakozás vagy kívül maradás 
következményeiről folytattak tanácskozást, és fogalmaztak meg javaslatokat az NGM 
számára. 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) A hazai bankrendezési szabályozás 

aktualitásai 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB a 2011. szeptember 14-én tartott PST ülésen kezdeményezte, hogy a 
T/227. számú törvényjavaslat (PCA) kormányváltáskor visszavont tervezetét 
munkacsoport keretében a PST tagjai tekintsék át, és alakítsák ki aktualizált 
álláspontjukat egy hazai bankrendezési szabályozási háttér megteremtése 
érdekében. 
 
A törvényjavaslat célja az volt, hogy egy nehéz helyzetbe került, ugyanakkor 
rendszerstabilitási szempontból fontos hitelintézet szanálására megfelelő kereteket 
adjon, elkerülve azt, hogy a hitelintézet felszámolása a pénzügyi 
közvetítőrendszerben elhúzódó, tovagyűrűző válságot okozzon. A MNB jelezte, hogy 
a szabályozási háttér megteremtése érdekében normaszöveg-tervezetet készít, 
amelyet novemberben továbbítani fog a PSZÁF és az NGM részére is. A PSZÁF a 
témában szintén elkészítette döntés-előkészítő háttéranyagát. Az MNB és a PSZÁF 
egyetértett abban, hogy a 2008-as válság rávilágított arra, hogy a magyar 
szabályozási háttér megteremtése szükséges. 
 
Hamarosan elfogadásra kerülhet az Európai Bizottság által 2012. június 6-án 
tervezetként publikált bankszanálási irányelv. A napirendi pont az NGM 
álláspontjának megvitatásával zárult. 
 
 
 

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

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
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A PST tagjai tájékoztatást kaptak az új globális likviditási szabályozásként (Bázel III) 
bevezetendő Likviditási Fedezeti Ráta (LCR) és Nettó Stabil Forrásellátottsági 
Mutató (NSFR) rendszeresen, jelenleg 2012. június végi adatok alapján frissített 
értékeiről. Ezeket összehasonlítva a 366/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet által 
meghatározott Mérlegfedezeti-, Betétfedezeti-, valamint a Devizafinanszírozási 
Megfelelési Mutató (DMM) értékeivel a PSZÁF ismételten felhívta a figyelmet a hazai 
és az uniós indikátorok további módszertani közelítésének fontosságára. 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: A CRD IV tőke munkacsoport beszámolója 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
 
 
A PST tagjai tájékoztatást kaptak a bevezetendő új globális tőkeszabályok (Bázel III) 
szerinti legfrissebb intézményi eredményekről, majd áttértek a következő napirendi 
pontban ehhez a témához kapcsolódó előterjesztésre. 
 
 
 

7. napirendi pont 
Előterjesztés: Az általános kockázati céltartalékra vonatkozó hazai 

szabályozás felülvizsgálata az új európai tőkeszabályozás (CRD 
IV/CRR) tükrében 

Előterjesztő: NGM (az MNB és a PSZÁF közreműködésével) 
 
 

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

 

 

3/2012. (X.17.) PST határozat 
 
1. A PST az általános kockázati céltartalék meglévő és a jövőben képezhető 

állományának kezelésére javasolt alternatívák közül előzetesen a tőke 
munkacsoport által kidolgozott „A” opciót támogatja, de a végleges 
döntés előtt az NGM kikéri az Európai Bizottság véleményét a „C” opcióról. 
A PST a végleges döntést ennek függvényében hozza meg. 

 
2. Az NGM a PST tőkemunkacsoport tagjainak közreműködésével készítse el 

az általános kockázati céltartalék állományának kezelésére vonatkozó 
prudenciális, számviteli és adózási szabályok módosítására vonatkozó 
javaslatokat. 

 
Felelős: NGM 
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8. napirendi pont 
Tájékoztató: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő szabályozási 

feladatok 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM tájékoztatást adott a PST tagjai számára az Országgyűlés őszi ülésszakára 
a minisztérium pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó szakterületének 
előkészítésében benyújtandó törvényjavaslatokról, valamint a Kormány 
törvényalkotási programjában nem szereplő, ugyanakkor folyamatban lévő fontosabb 
szabályozói kezdeményezésekről. A PSZÁF ismételten észrevételeket fogalmazott 
meg az általa kezdeményezett jogszabály-módosítási és szabályozási javaslatok 
megvalósulásával kapcsolatban. 
 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) Az állami támogatási programok 

meghosszabbításának lehetősége 
Előterjesztő: NGM 

 
 

A PST tagjai egyhangúan egyetértettek a tőkeemelési és likviditás-támogató állami 
program 2013. június 31-ig történő, az Európai Bizottságtól félévente kérhető 

meghosszabbításával. 
 
 
 

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

sor 
 
Tájékoztató: Az állami kamattámogatási rendszer változásának hatása a háztartási 

szektor hitel-előrejelzésére 
Előterjesztő: MNB 

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

Előterjesztő: NGM 
 

Tájékoztató: Beszámoló a makrogazdasági folyamatokról 
Előterjesztő: NGM 

 
 
A PST tagintézményeinek szakterületei az indítványokat feldolgozták, és a PST 
tagjai a tájékoztatók tartalmát külön tárgyalás nélkül tudomásul vették. 
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11. napirendi pont 
Egyebek 

 
 
Az NGM az elhangzottak jegyzőkönyvben való rögzítésének elhagyásával 
tájékoztatást adott az államháztartási egyenlegjavító intézkedések bankszektort 
érintő elemeiről. Az ülés zárásaként a PST tagjai megállapodtak abban, hogy a 
következő PST ülés 2013. január végén legyen. A PST elnökségi teendőit 2013-ban 
az NGM fogja ellátni. 
 
 
 

k.m.f. 


