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1. Elnöki összefoglaló

AzMNBMonetárisTanácsaazinflációsésmakrogaz-
daságifolyamatokatértékelve2015márciusábanaz
irányadórátatovábbicsökkentéseésakamatcsökken-
tésiciklusújraindításamellettdöntött.Apénzpiacikör-
nyezetalakulásávalösszhangbanaMonetárisTanács
2015márciusátólóvatos,15bázispontoslépésközök-
kel,összességében75bázisponttalhistorikusanala-
csonyszintre,1,35százalékracsökkentetteajegybanki
alapkamatot.Azinflációscélfelülvizsgálatátkövetően
aMonetárisTanácsaa3százalékosinflációscélfenn-
tartásamellettegy±1százalékpontosexantetoleran-
ciasávotjelöltki,rugalmasabbátéveezzelazinflációs
célkövetéskeretrendszerét.A fokozatoskamatlépé-
sekmellettazMNBegyéb,célzottmonetárispolitikai
eszközöketisalkalmazottaválságsoránsérültmone-
táristranszmisszióscsatornahelyreállítása,valamint
Magyarországkülsősérülékenységénekcsökkentése
érdekében.Ajegybankielőrejelzésekalapjánatartó-
sanlazamonetáriskondíciókösszhangbanvannakaz
inflációscélközéptávúelérésévelésareálgazdaság
ennekmegfelelőmértékűösztönzésével.

2015. december 31-én ért véget a Növekedési Hi-
telprogram (NHP) 2013 októberében indult máso-
dikszakaszánakésa2015tavaszánelindítottNöve-
kedési Hitelprogram Plusz (NHP+) szerződéskötési
időszaka.Arendelkezésreálló1500milliárdforintos
keretösszeg95százalékafelhasználásrakerültakét
konstrukcióban.AzNHPmásodikszakaszbanlétrejött
1402milliárdforintnyiszerződés95százalékaújhi-
telvolt,ezenbelülazújberuházásihitelekrészese-
dése61százalék;azújhitelekmintegy40százaléka
mikrovállalkozásokhozkerült.AzNHPelindításaóta
már közel 31000 vállalkozás jutottfinanszírozáshoz
mintegy2126milliárdforintösszegben,aminemcsak
ahitelállománycsökkenésénekmegállításábanjátszott
fontosszerepet,deaprogramezzelérdemihatástgya-
koroltagazdaságinövekedésreis.

Az átmenetieszközkéntbevezetettNHP teljesítette
a programmeghirdetésekor kitűzött piacépítési és
növekedésicélokat,így2016-tólmegkezdődikannak
fokozatoskivezetése,éselindulaNövekedéstámogató
Program(NTP),amelynekcélja,hogyabankokpiaci
hitelezésrevalóvisszaállásazavartalanlegyen.Ennek
egyikrészétaNHPharmadik,kivezetőszakaszaalkotja,

amelyakorábbiszakaszoknálszűkebbkörűfinanszíro-
zástteszlehetővé,másikrészepedigaPiaciHitelprog-
ram(PHP),amelyabankokhitelezésitevékenységét
segítő,pozitívösztönzőkbőlállóeszközcsalád.

AMonetárisTanács2015.június2-idöntésealapjánaz
önfinanszírozásiprogramfolytatásaérdekébenmeg-
újultajegybankieszköztár.Azátalakításközpontiele-
meként2015.szeptember23-átólakorábbikéthetes
betéthelyettaháromhónaposlejáratú,fixkamatozá-
sújegybankibetétlettazMNBirányadóeszköze.Akét-
hetesbetétrészemaradta jegybankieszköztárnak,
demennyiségikorlátozásmellett,aukcióstechnikával
kerülmeghirdetésre.Azévfolyamánaforintpiaciesz-
köztáregyébelemei–úgy,mintakötelezőtartalék-
rendszer,akamatfolyosó,afedezetthiteleszközökés
akamatcsere-tenderek–isátalakultakazönfinanszíro-
zásikoncepcióvalösszefüggésben.Azeszköztár-átala-
kításarraösztönziahitelintézeteket,hogyakorábbinál
intenzívebbenforduljanakajegybankhiteleszközeihez,
amiazteredményezte,hogyazegynaposfedezetlen
bankközikamatlábközelebbkerültazalapkamathoz.

Azévsoránlezárultaka2014őszénmegkezdett,afo-
gyasztóidevizahitelekelszámolásáhozésafogyasztói
deviza-jelzáloghitelek forintosításához kapcsolódó
jegybanki devizatenderek. A tendereken összesen
9127millióeurótadottelajegybankahitelintézetek-
nek,ebből1081millióeurótazelszámolásokhozés
8046millióeurótaforintosításhozkapcsolódóan.To-
vábbáazMNBajelzáloghitelekenkívülifogyasztóide-
vizahitelekforintosításáhozkapcsolódóanistartottde-
vizatendereket2015-ben.AtenderekenazMNBsvájci
frankotadelforintellenébenapartnereknek,sazév
folyamánösszesen605milliósvájcifrankotallokált.

2015-benjelentősencsökkentahazaipénzügyirend-
szersérülékenysége.Azelszámolásésaforintosítás
hatékonyantudtakezelnialakosságidevizahitelekből
eredő rendszerszintű kockázatot, a jegybanki önfi-
nanszírozásiprogrampedigjelentősencsökkentette
azországkülsősérülékenységét.Ahazaibankrendszer
sokkellenállóképességeszilárd,tőke-éslikviditáshely-
zetemegfelelő.Ugyanakkorabankrendszertovábbra
iskontrakcióshatású,negatívanjárulhozzáagazdasági
növekedéshez.
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Jelenleg alapvetően három megoldásra váró kihí-
vással néz szembe a pénzügyi rendszer, nevezete-
senapiacialapúvállalatihitelezésvisszaállításával,
amagasNPL-rátákcsökkentésével,valamintaszek-
tortartósangyengejövedelmezőségénekjavításával.
Anemteljesítőhitelállománymagasarányanegatívan
hatabankrendszerhitelezésiképességéreéshajlan-
dóságára, így a szektorhitelezési aktivitásával nem
képes fenntartható módon támogatni a gazdasági
növekedést.

ANövekedésiHitelprogram(NHP)stabilizáltaaválla-
latihitelpiacot,deapiacialapúhitelezés rendkívül
visszafogottmaradt,ezérttovábbilépésektörténtek
apénzügyiközvetítőrendszerhitelezésiaktivitásának
élénkítése,illetveazaztakadályozótényezőkelhárí-
tásaérdekében.Azátmenetieszközkéntbevezetett
NHPteljesítetteaprogrammeghirdetésekorkitűzött
piacépítésiésnövekedésicélokat,így2016-tólmegkez-
dődikfokozatoskivezetése,éselindulaNövekedéstá-
mogatóProgram(NTP),amelynekcélja,hogyabankok
piacihitelezésrevalóvisszaállásazavartalanlegyen.

Az esetleges jövőbeli rendszerkockázatok hatásá-
nak minél erőteljesebb tompítása érdekében az
MNB 2015-ben számos olyan makroprudenciális
eszköztvezetettbe,amelyekanemzetköziszabályo-
zóikeretrendszerrészeként,egységesglobális, illet-
ve európai sztenderdként kerültek kidolgozásra, és
amelyekaztszolgálják,hogyahazaipénzügyiközvetí-
tőrendszersokkellenállóképességeerősödjön(pl.:az
anticiklikustőkepufferrevonatkozóelőírások,illetve
arendszerszintenjelentősintézményekrevonatkozó
szabályok). EmellettazMNBéletbe léptetettolyan
makroprudenciáliseszközöketis,amelyekcélja,hogy
megakadályozzákamúltbanMagyarországonmegta-
pasztaltrendszerszintűkockázatokújbólikialakulását
(pl.:adósságfékszabályok).

AzMNB2015végénösszesen1744 intézménypru-
denciális felügyeletét látta el, az év folyamán 121
prudenciálisvizsgálatés45piacfelügyeletivizsgálat
indultmeg, 80prudenciális vizsgálat és 25piacfel-
ügyeleti vizsgálat került lezárásra, ezzel teljesítette
a törvényáltalelőírtésazéves felügyeleti tervben
meghatározottkötelezettségeit.

2015-benapénzpiaciszektormikroprudenciálisfel-
ügyeletétaproaktívabb,folyamat-szemléletű,akoráb-
binálszélesebbkörű,strukturáltinformációsbázisra
támaszkodóműködésfelévalóelmozdulásjellemezte,
melyneksoránatörvényielőírásoknakvalómegfelelés
mellettkiemeltszempontvoltaszektorkockázataira

valógyorsreagálás.AzMNBazintézményekkockázati
profiljáhozigazodófelügyelésérdekébenintézmény-
típusonkéntújalapokrahelyeztekorábbifelügyelési
stratégiáját.Azüzletimodell-elemzésekbevezetésével
azMNBelőretekintőésakorábbinálátfogóbbképet
kapafelügyeltintézményekprofitabilitásának,stra-
tégiájánakésüzletimodelljénekfenntarthatóságáról,
ennekeredményeiazátfogófelügyeletivizsgálatoktá-
mogatásántúlatőkekövetelménymeghatározásának
alátámasztásasorániseredményesenalkalmazhatóak.
Abiztosítókfelügyeletévelkapcsolatbankiemelendő
ahibáséletbiztosításitermékekjavítását,aköltségek
limitálását és a költségtranszparenciát célzó Etikus
életbiztosításikoncepcióhozkapcsolódórendeletek,
valamintabiztosításitermékekelektronikusfelületen
történőértékesítéséreiránymutatástadóMNBajánlás
kiadása.AzMNBtőkepiacifelügyeletitevékenységekö-
zéppontjábanazévelejénhárombrókercégnélfeltárt
súlyosvisszaéléseknyománabefektetésivállalkozások
általalkalmazotteljárásokésnyilvántartásirendszerek
vizsgálataállt,melyneksoránkiemeltprioritástkapott
azügyfélkövetelésekvédelmeésazazzalkapcsolatos
jogszabályielőírásokbetartásánakellenőrzése.

AzMNB fogyasztóvédelmi tevékenységét 2015-ben
a devizahitelek elszámolásával és a szerződésmó-
dosulással kapcsolatos rendkívüli feladatokellátása
határoztameg. AzMNB az elszámolások számítási
módszertanajogszabályimegfelelőségénekelőzetes
vizsgálatával,azérintettintézményekrészéreszerve-
zettkonzultációval,azintézményekfolyamatosellen-
őrzésévelsegítetteelőazelszámolásjogszabályszerű
lebonyolítását.Afogyasztókpontosésidőbenitájékoz-
tatásátteendőikről,jogérvényesítésilehetőségeikről
folyamatosésintenzívkommunikációsprogramsegí-
tette.AzMNBmaradéktalanulelláttaazelszámolási
törvénybenelőírtközérdekűkeresetindítássalössze-
függőfeladatait.

AzEurópaiUnióbanelsőkéntaszanálásifeladatköré-
beneljáróMNBindítottaútjára2015-benafelelősségi
körébetartozóbankcsoportotérintőszanálásikollé-
giumműködését,szakmaielkötelezettségejegyében
aktívszerepetvállaltaszanálásikeretrendszertérin-
tőszabályozásikörnyezetalakításábanmindeurópai
uniós,mindhazaiszinten.2015szeptemberébenaz
MNBmásodikalkalommaltartottpiacikonzultációt
a szabályozási fejleményekről a piaci szereplőknek.
AszanálásifeladatkörébeneljáróMNB2015-bento-
vább folytatta a 2014 utolsó negyedévben azMKB
BankZrt.vonatkozásábanelrendeltszanálásieljárá-
sát,amelysoránsikeresenlezajlottazMKBBankZrt.
működésénekátalakítása,valamintvagyonértékesítés
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éseszközelkülönítésszanálásieszközökalkalmazásával
ahitelintézetszerkezetátalakításaismegvalósult.Ezzel
megkezdődhetettarosszeszközeitőlmegtisztított,il-
letveazátszervezéskapcsánhatékonyműködéstelérő
MKBBankZrt.részvényeiértékesítésénekelőkészítése.
Aszanálásieljárássoránszükségesséváltintézkedé-
seketazMNBúgyvalósítottameg,hogyazügyfelek
védelmétazeljárássoránmindvégigbiztosította,az
ügyfelekpénzeszközeiahitelintézethelyzeténekren-
dezésekapcsánnemkerültekfelhasználásra.

Ajegybank2015soránisjelentőshangsúlytfektetett
afizetésirendszerekbiztonságánakgarantálására.Az
internetesfizetésekkelkapcsolatosan–azügyfelektá-
jékoztatására,valamintazügyfelekkelfolytatottkom-
munikációmódjáravonatkozónemzetköziajánlások
és iránymutatásokalapján–azMNBelkészítetteaz
internetesfizetésekbiztonságávalkapcsolatoshazai
ajánlást, több pénzforgalmi tárgyú állásfoglalást és
szakmaivéleménytadottki,valamintpénzforgalmiel-
lenőrzéskeretében22pénzforgalmiszolgáltatótellen-
őrzött.Azellenőrzéseksorán176esetbenállapította
megjogszabályirendelkezésekmegsértését,ajogsértő
hitelintézetekkörébenazelőzőévrőláthúzódó,vala-
mintazutóellenőrzésekkelegyüttösszesen67,2millió
forintbírságotszabottkiajegybank2015-ben.

Ahazaipénzügyiinfrastruktúrafejlesztéseteréntöbb
kiemelendőeseményistörtént2015-ben.2015.szept-
ember7-től–azMNBésagIRoZrt.együttműködé-
sének eredményeként – az átutalások elszámolási
ciklusainak számaa korábbi ötről tízre emelkedett,
amelynekköszönhetőentovábbgyorsultazátutalá-
soklebonyolítása.AzMNBésaKínaiNépköztársaság
jegybankja2015.június27-énmegállapodástkötött
arenminbielszámolásimechanizmusmagyarországi
létrehozásáról,valamintaforint2015.november16-
ánsikeresencsatlakozottadevizakiegyenlítésikocká-
zatokatcsökkentőCLS-rendszerhez.

AzMNBfelvigyázóiszerepkörében2015-benameg-
újítottkeretrendszeralapjánhajtottavégreapénz-
ügyiinfrastruktúraátfogófelvigyázóiértékelését.Az
értékelésekmegállapításaialapjánelmondható,hogy
ahazairendszerekavizsgáltidőszakbanbiztonságo-
san,hatékonyanésátláthatóanműködtek.Tekintettel
arra,hogy2015novemberébenaforintbevezetésre
kerültaCLSkiegyenlítésimechanizmusba,azMNB,18.
jegybankkéntmeghívástkapottakooperatívfelvigyá-
zóifeladatokatellátónemzetközibizottságba.

Ahivatalosdevizatartalékoknagyságaazévsorán4,26
milliárd euróval csökkent, így 2015. év végén 30,3 

milliárdeurovoltazállomány.Azévfolyamánadevi-
zatartalékszintjénekcsökkenésemögöttmeghatáro-
zóanazadósságtörlesztésicélú,illetvealakosságide-
vizahitelekkonverziójáhozköthetőkifizetésekállnak,
melyetrészbenkompenzáltakazEurópaiBizottságtól
érkezőeurobefolyások.

Aforgalombanlévőkészpénzállományértéke2015.
december31-én4305milliárdforintvolt,mely15szá-
zalékos,569milliárdforintosbővüléstjelentazelőző
évvégiállományiértékekhezképest.Akészpénzállo-
mánynövekedésemindegyikcímleteseténtapasztal-
hatóvolt,deleginkábba10000és20000forintos
címletetérintette.

AzMNB2015-benösszesen4132milliárdforintértékű
készpénzforgalmatbonyolítottleügyfelei,ahitelinté-
zetekésapostaszámára.

Aforintbankjegyekhamisítása–acsekélynövekedés
ellenére–továbbrasemjelentős,akészpénzforgalom-
bólkiszűrt2149darabforinthamisítványnemzetközi
összehasonlításbaniskedvezőhamisításihelyzetettük-
röz.2015-bentovábbraisamagasabbcímletek(főként
a10000és20000forintosok)hamisításavoltjellemző,
melyekazösszeshamisítvány87százalékáttettékki.

AzMNB2014és2018közöttiidőszakbana„Fejlődés
és tradíció” jegyébenmegújítjaa forgalomban lévő
forintbankjegysorozatot.Ahatcímletcseréje2014-
benelőszöra10000forintossalvettekezdetét.Ameg-
újított,korszerűbb20000forintosbankjegyek2015
decemberétőljelentekmegakészpénzforgalomban,
széleskörűelterjedésük2016folyamánvárható.

2015-benbefejeződöttakorábbinálrészletezettebb,
harmonizáltfelügyeletiésstatisztikaicélokategyaránt
kielégítőújhitelintézetiadatgyűjtésirendszerkidol-
gozásaanemzetköziszámviteli szabványokalapján.
A2017-tőlhatályos,hitelintézetikörrevonatkozóúj
adatgyűjtésiMNBrendelet2016tavaszánjelenikmeg.
2015-benazúj,európaiszintenegységesadatszolgál-
tatásisztenderd,valamintazMNBrendelettelelren-
deltadatokegyüttesfelhasználásávalazMNBkidolgoz-
taabankcsoportokkonszolidáltkockázatimonitoring
rendszerét,amelyelsőalkalommal2016.I.negyedévre
vonatkozóanfogkockázatiértékeléstadnivalamennyi
bankcsoporttevékenységéről.

2015-benazMNBfelkészültabiztosítók felügyeleti
adatszolgáltatásáraisaSzolvenciaII.egységeseurópai
uniósszabályrendszer2016.évibevezetéséhezkap-
csolódóan.
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2015-benazMNB-nek94,5milliárdforintnyeresége
képződött,amijelentősenmeghaladjaa2014.évinye-
reséget.Azeredménykedvezőalakulásaelsősorban
annaktudhatóbe,hogy–azalapkamatcsökkenésének
ésazMNBprogramjainakhatására–javultakamat-
eredményésapénzügyiműveletekeredménye.

Aműködési költségek 2015. évi tényleges összege
32973millióforint,amiazelőzőéviösszeget2,5szá-
zalékkalhaladjameg.

A2014.éviösszeghezviszonyítottköltségnövekedést
döntőenaszervezetátalakításhozkapcsolódó,ésazúj
feladatokelvégzéséhezszükségespozíciókfeltöltése,
valamint az üzemeltetés őrzésvédelmi tevékenység
átszervezése, és azMNB tulajdonábanálló ingatla-
nokszámánaknövekedéseokozta,melyetnagyrészt
ellensúlyozottazegyébkiadások–NövekedésiHitel-
programkevésbéintenzívkampányköltségeimiatti–
jelentőscsökkenése.

A2015-benmegvalósítottberuházásokpénzügyileg
realizálódottösszege–aberuházásicélúelőleg-kifi-
zetésekkelegyütt–10581millióforintvolt,aminek
túlnyomórészétazÉrtéktárprogramtesziki.Anormál
üzletmenethezkapcsolódóan2373millióforint–több-
nyireinformatikai–beruházásikiadásmerültfel.

AzMNBkörnyezetvédelmi tevékenységét2015-ben
azIgazgatóságáltalelfogadottközéptávú(2014–2016)
környezetvédelmistratégiamegvalósításahatározta
meg.Ennekkét fókuszterületeazMNBépületeinek
környezettudatosfejlesztése,valamintakészpénzellá-
tásilánckörnyezetiteljesítményénektovábbinövelése.

AzMNBépületeivelkapcsolatosanaközéptávústraté-
giábanaztavállalásttettük,hogyazMNBműemléki
védelemalattállószékháziépületéremegszerezzük
a nemzetközi környezetvédelmi szabvány (BREEAM
In-Use)egyszinttelmagasabbminősítését.Azehhez
szükséges intézkedések időarányos megvalósítása
megtörtént.

2015-benbefejeződöttazMNBkészpénzgyártásában
érintettleányvállalatainakrészleteskörnyezetvédelmi
vizsgálata,melynekeredményékéntazigazgatóságjó-
váhagytaaPénzjegynyomdaZrt.ésaDiósgyőriPapír-
gyárZrt.csatlakozásátazMNB-benműködőkörnyezeti
menedzsmentrendszerhez(KöVHIR).Aleányvállalatok

2017-benmegszerzikaPénzjegynyomdaésaDiósgyőri 
Papírgyár Zrt. környezettudatosműködést elismerő
nemzetköziakkreditációt,azEMAStanúsítványt.

Akörnyezetvédelemterületén2015-benisbiztosított
voltateljesjogszabályimegfelelés,azMNBEMASta-
núsítványamegújításrakerült.

AMagyarNemzetiBankküldetésénektekinti,hogy
elsődlegescéljánakésalapvetőfeladatainakveszélyez-
tetésenélkülfenntarthatópozitíveredményeterhére
aközjótszolgáljaéslehetőségeihezmértenszakmai
ésössztársadalmicélokmegvalósításáhoztámogatást
nyújtson.Ajegybankazoktatás,elsősorbanafelsőok-
tatás,aközgazdászképzéséspénzügyioktatásrendsze-
rénekmegújításávalésfejlesztésével,atudományos
tevékenység,apénzügyiismeretterjesztéstámogatá-
sávalagazdaságpolitikaicélokmegvalósulásáhozjárul
hozzá.Atársadalmifelelősségvállalásiprogram2015.
évi eredményei jelentős mértékben járultak hozzá
ajegybankTársadalmiFelelősségvállalásiStratégiájá-
banlefektetettcélokmegvalósításához.

AkorábbiévekgyakorlatánakmegfelelőenazMNB
kommunikációs tevékenységének2015-ben ismeg-
határozócéljavoltakormánygazdaságpolitikájátés
amagyargazdaságinövekedésttámogatójegybanki
programok és intézkedések, valamint az össztársa-
dalmicélokatszolgálótevékenységekbemutatásaés
ismertetése.Akommunikációfókuszábanszerepeltek
egyebekmellettNövekedésiHitelprogramsikereiés
eredményei,azalapkamat-csökkentésésannakokaira
vonatkozódöntések,azönfinanszírozásiprogram,de
különhangsúlytfektetettajegybankarra,hogyakölt-
ségvetéstnem terhelőműködését, aPallasAthéné
KözgondolkodásiProgram,aTársadalmiFelelősség-
vállalásiProgram,ezenbelülazÉrtéktárprogramke-
retébenvégzetttevékenységétéseredményeittransz-
parensmódonmutassabe.

AzMNBfolyamatosan–közleményekformájábanés
sajtótájékoztatókkeretében–ismertetteajegybank
legfontosabbdöntéseit,aMonetárisTanácsüléseinek
eredményeit,amonetárispolitikátésapénzügyista-
bilitástérintődöntéseketéstudnivalókat,afelügyeleti
vizsgálatokeredményeit,azetárgykörbenhozottha-
tározatokrólszólótájékoztatókat,afontosstatisztikai
adatokat,valamintakészpénzforgalomrólésazem-
lékérme-kibocsátásokrólszólóhíradásokat.
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2. A Magyar Nemzeti Bankról röviden

A társaság cégneve:MagyarNemzetiBank

Székhelye:1054Budapest,Szabadságtér8–9.

Működési formája:részvénytársaság.Arészvénytársa-
ságelnevezést–éserretekintettelaműködésiforma
(zártkörűenműködőrészvénytársaság)megjelölését,
illetve annak rövidítését (Zrt.) – aMagyarNemzeti
Bankcégnevébennemkellfeltüntetni.

Alapítás éve: 1924

Tulajdonosa(részvényese):magyarállam–képviseli:
azállamháztartásértfelelősminiszter

Tevékenységi köre:aMagyarNemzetiBankrólszóló
2013.éviCXXXIX.törvényben(atovábbiakban:MNB
tv.)meghatározott

Jegyzett tőkéje: 10milliárdforint

2.1. Az MNB célJA, AlApveTő éS 
EgyéB fElAdATAi

AMagyarNemzetiBank(atovábbiakban:MNB,jegy-
bank)speciálisrészvénytársaságiformábanműködő
jogiszemély,tevékenységétazMNBtv-benmeghatá-
rozottkörbenvégzi.

AzMNBelsődlegescéljairól,alapvetőésegyéb fel-
adatairól, valamint intézményi,működési, személyi
éspénzügyifüggetlenségéről,továbbáaműködéséről
rendelkezőMNBtv.–azEurópaiUnióműködéséről
szólószerződés127.cikkévelösszhangban–deklarálja,
hogyazMNBelsődlegescéljaazárstabilitáseléréseés
fenntartása.Ajegybankecélveszélyeztetésenélkül
támogatjaapénzügyiközvetítőrendszerstabilitásának
fenntartását,ellenállóképességéneknövelését,agaz-
daságinövekedéshezvalófenntarthatóhozzájárulásá-
nakbiztosításátésarendelkezéséreállóeszközökkel
akormánygazdaságpolitikáját.

AzMNBtv.–azEurópaiUnióműködésérőlszólószer-
ződés130.cikkévelösszhangban–ajegybankfügget-
lenségétisrögzíti.Ajegybankifüggetlenségalapjánaz
MNB,valamintszerveinektagjaiazMNBtv.-benfoglalt

feladataikvégrehajtásaéskötelességeikteljesítéseso-
ránfüggetlenek,nemkérhetnekésnemfogadhatnak
elutasításokatakormánytól,azEurópaiKözpontiBank
és–aPénzügyi FelügyeletekEurópaiRendszeréből
eredő tagságból eredő feladatokat kivételével – az
EurópaiUnióintézményeitől,szerveitőléshivatalaitól,
atagállamokkormányaitólvagybármilyenmásszerve-
zettől,illetvepolitikaipárttól.Akormányvagybármi-
lyenmásszervezetkötelestiszteletbentartanieztaz
elvet,ésnemkísérelhetimegazMNB,valamintszer-
veitagjainakbefolyásolásátfeladataikellátásasorán.

AzMNBalapvetőfeladataiakövetkezők:

–meghatározzaésmegvalósítjaamonetárispolitikát;

–kizárólagosjogosultkénttörvényesfizetőeszköznek
minősülőbankjegyetésérmétbocsátki,ideértveaz
emlékbankjegyetésemlékérmétis;

–kizárólagos jogosultkéntamagyargazdaságkülső
stabilitásánakmegőrzéseérdekébenhivatalosdevi-
za-ésaranytartalékotképezéskezeliazt;

–kizárólagosjogosultkéntadevizatartalékkezelésével
ésazárfolyam-politikavégrehajtásávalkapcsolatban
devizaműveleteketvégez;

–kizárólagosjogosultkéntfelvigyázzaafizetésiésel-
számolási,valamintértékpapír-elszámolásirendsze-
reket,ennekkeretébenfelvigyázzaarendszer,va-
lamintaközpontiszerződőféltevékenységetvégző
szervezettevékenységéterendszerekbiztonságos
éshatékonyműködése,továbbáapénzforgalomza-
vartalanlebonyolításaérdekében,továbbáazMNB
tv-benmeghatározottjogkörébenrésztveszerend-
szerekkialakításában;

–afeladataiellátásáhozésazEurópaiUnióműködé-
sérőlszólószerződéshezfűzött,aKözpontiBankok
EurópaiRendszereésazEurópaiKözpontiBankAlap-
okmányárólszóló(4.)Jegyzőkönyv5.cikkébenmeg-
határozott, az Európai KözpontiBankkal szemben
fennállóstatisztikaiadatszolgáltatásikötelezettség
teljesítéséhez szükséges statisztikai információkat
gyűjtéshoznyilvánosságra;
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–kialakítja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló
képességéneknövelését,valamintapénzügyiköz-
vetítőrendszernekagazdaságinövekedéshezvaló
fenntartható hozzájárulásának biztosítását célzó
makroprudenciális politikát. Ennek érdekében az
MNB-ben meghatározott keretek között feltárja
a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető
üzletiésgazdaságikockázatokat,elősegítiarend-
szerszintűkockázatokkialakulásánakmegelőzését,
valamintamárkialakultrendszerszintűkockázatok
csökkentésétvagymegszüntetését,továbbáhitelpia-
cizavareseténahitelezésösztönzésével,atúlzotthi-
telkiáramláseseténannakvisszafogásávaljárulhozzá
aközvetítőrendszergazdaságfinanszírozófunkciójá-
nakkiegyensúlyozottmegvalósulásához.

AzMNBalapvetőfeladataintúlifeladataiakövetkezők:

–szanálásihatóságkéntjárel;

–kizárólagosanellátjaapénzügyiközvetítőrendszer
felügyeletét

a)apénzügyiközvetítőrendszerzavartalan,átlátható
éshatékonyműködésénekbiztosítása,

b)apénzügyiközvetítőrendszerrészétképezőszemé-
lyekésszervezetekprudensműködésénekelősegítése,
atulajdonosokgondosjoggyakorlásánakfelügyelete,

c)azegyespénzügyiszervezeteket,illetveapénzügyi
szervezetekegyesszektoraitfenyegető,nemkívánatos
üzletiésgazdaságikockázatokfeltárása,amárkialakult
egyedivagyszektoráliskockázatokcsökkentésevagy
megszüntetése,illetveazegyespénzügyiszervezetek
prudensműködésénekbiztosításaérdekébenmegelő-
zőintézkedésekalkalmazása,

d) apénzügyi szervezetekáltalnyújtottszolgáltatá-
sokatigénybevevőkérdekeinekvédelme,apénzügyi
közvetítőrendszerrelszembeniközbizalomerősítése

céljából;

–ellátjaafogyasztóésapénzügyiközvetítőrendszer
szervezeteiközöttlétrejött–szolgáltatásigénybevé-
telérevonatkozó–jogviszonylétrejöttévelésteljesí-
tésévelkapcsolatosvitásügybíróságieljárásonkívüli
rendezésétaPénzügyiBékéltetőTestületútján.

AzMNBszámáraezekentúltörvény,valamintapénz-
ügyiközvetítőrendszerfelügyeletéhezkapcsolódóan

törvényfelhatalmazásaalapjánkiadottjogszabályálla-
píthatmegfeladatot,amelynekösszhangbankellállnia
azMNB-nekazMNBtv.-benmeghatározottalapvető
feladataivalésfelelősségével.

2.2. Az MNB SzeRvei, vezeTői

AzMNB egyszemélyes részvénytársasági formában
működőjogiszemély.Arészvénytársaságokravonat-
kozóáltalánosszabályokat,aPolgáriTörvénykönyvről
szóló2013.éviV.törvényvonatkozórendelkezéseit
azMNBtekintetébenazMNBtv.-benmeghatározott
eltérésekkelkellalkalmazni.

Amagyarállamotmintrészvénytulajdonostazállam-
háztartásértfelelősminiszterképviseli.AzMNB-ben
közgyűlésnemműködik.

Arészvényesrészvényesihatározattaljogosultdönteni
azalapítóokiratmegállapításárólésmódosításáról,
akönyvvizsgálómegválasztásáról,visszahívásárólés
díjazásánakmegállapításáról.

AzMNBelnökének,alelnökeinek,aMonetárisTanács
továbbitagjainak,továbbáafelügyelőbizottságtag-
jainakdíjazását,szembenmásrészvénytársaságokkal
–afüggetlenséggaranciájaként–nemarészvényes,
hanemazMNBtv.határozzameg.

UgyancsakazMNBtv.határozzamegazMNBszerveit,
akövetkezőképpen:aMonetárisTanács,aPénzügyi
StabilitásiTanács,azigazgatóság,valamintafelügye-
lőbizottság.

AzMNBlegfőbbdöntéshozószerveaMonetáris Tanács.

AMonetárisTanácshatáskörébetartozik:

–amonetárispolitikával,atörvényesfizetőeszközki-
bocsátásával,adeviza-ésaranytartalékképzésével,
kezelésével,adevizatartalékkezeléseésazárfolyam-
politikavégrehajtásakeretébenadevizaműveletek
végzésével,valamintastatisztikaifeladatokkalkap-
csolatosstratégiaidöntés,ennekkeretébenkülönö-
senatartalékrátaésatartalékutánfizetendőkamat
mértékérőlvalódöntés,azárfolyamrendszerrelkap-
csolatosdöntés,azalapkamatmértékénekmegha-
tározása;

–a makroprudenciális feladatokkal, a felvigyázás-
sal, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével,
valamint a szanálási hatóságként való eljárással 
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kapcsolatbanazonstratégiaikeretekrőlvalódöntés,
amelykeretekközöttaPénzügyiStabilitásiTanács
hozdöntést;

–azügyrendjénekmegállapítása;

–döntésmindenolyantovábbikérdésben,amittörvény
aMonetáris Tanács kizárólagoshatáskörébeutal.

AMonetárisTanácstagjai:azMNBelnökemintaMo-
netárisTanácselnöke,azMNBalelnökei,továbbáaz
országgyűlésáltalhatévreválasztotttagok.AMone-
tárisTanácslegalábböt,legfeljebbkilenctagbóláll.

AMonetárisTanácsévente–azévielsőülésen–az
MNBalelnökeiközülelnökhelyettestválaszt,akiazel-
nököt–rendeletkiadásakivételével–akadályoztatása
eseténhelyettesíti.AMonetárisTanács2015-bendr.
BalogÁdámalelnököt,majddr.BalogÁdámlemondá-
sáratekintettela2015.szeptember1-jeiülésénNagy
Mártonalelnökötválasztottamegelnökhelyettesnek.

AMonetárisTanácstagjai2015-ben:

–Dr.Matolcsygyörgy,elnök,egybenaMonetárisTa-
nácselnöke2013.március4-től,

–Dr.BalogÁdám,alelnök2013.március6-tóla2015.
július22-ihatályúlemondásáig,

–NagyMárton,alelnök,2015.szeptember1-jétől,

–Dr.gerhardtFerenc,alelnök2013.április22-től,

–Dr.WindischLászló,alelnök2013.október2-től,

–Bártfai-MagerAndrea,2011.március21-től,

–Dr.CinkotaiJánosBéla,2011.március22-től,

–Dr.Kocziszkygyörgy,2011.április5-től,

–Pleschingergyula,2013.március5-től,

–Dr.KandrácsCsaba,2013.szeptember30-tóla2015.
július6-ihatályúlemondásáig,

–Bágergusztáv,2015.július6-tól.

Apénzügyi Stabilitási TanácsazMNB-nekafelvigyá-
zással, amakroprudenciális és a szanálási hatósági
feladatokkal, valamint a prudenciális felügyelettel
kapcsolatosdöntéshozótestülete,ésezenfeladatokkal

kapcsolatbanaMonetárisTanácsáltalmeghatározott
keretekközöttazMNBnevébenjárelezenfeladatok-
kalkapcsolatoshatóságieljárásokban.APénzügyiSta-
bilitásiTanácsezenhatáskörében

–apénzügyiközvetítőrendszeregészénekstabilitása
érdekébenfolyamatosanfigyelemmelkísériapénz-
ügyiközvetítőrendszeregészének,illetveapénzügyi
piacoknakastabilitását;

–számbavesziapénzügyiközvetítőrendszeregészét
veszélyeztetőkockázatitényezőket;

–elemziazokatazintézmény-vagyterméktípushoz,
ezekgyorselterjedéséhezkapcsolódókockázatokat,
amelyekveszélytjelenthetnekapénzügyiközvetítő-
rendszeregészérenézve;

–nyomonkövetianemzetköziésazeurópaipiacokon
zajlófejleményeketésapénzügyiközvetítőrendszer
egészénekstabilitásátveszélyeztetőkockázatokat,és
aMonetárisTanácsáltalmeghatározottstratégiaike-
retekközöttdöntaszükségesintézkedésekről;

–megtárgyaljaapénzügyiközvetítőrendszeregészét
érintőstratégiai,szabályozási,kockázatikérdéseket
ésszükségeseténállástfoglal;

–apénzügyiközvetítőrendszeregészénekstabilitását
fenyegetőhelyzetbenértékeliarendszerkockázato-
kat,döntazazokcsökkentésevagymegszüntetése
érdekébenszükségesintézkedésekről;

–szükségszerintnapirendretűziazEurópaiRendszer-
kockázatiTestületnekapénzügyiközvetítőrendszer
egészénekszempontjábólrelevánsajánlásait,állás-
foglalásait,kockázatifigyelmeztetéseit;

–szükségszerintmegtárgyaljaazEurópaiFelügyeleti
Hatóságokáltalkiadottajánlásokat,határozatokat,
ideértveazeurópaipénzügyi rendszerstabilitásá-
nakkomoly veszélyeztetettségeeseténanemzeti
felügyeletihatóságoknakcímzett,egyediintézkedé-
sekmegtételérefelszólítóhatározatokatis,valamint
állástfoglalazazokbólszármazófeladatokról;

–azMNBjogalkalmazásigyakorlatánakalapjaitismer-
tető,azMNBáltalfelügyeltszemélyekreésszerveze-
tekrenézvekötelezőerővelnemrendelkezőajánlást
adki;

–éventemeghatározzaazMNBellenőrzésitevékeny-
ségénekkiemeltcélterületeit;és
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–döntésthozapénzügyiközvetítőrendszerfelettifel-
ügyelet,valamintaszanálásifeladatkörgyakorlásával
kapcsolatoshatóságieljárásokban.

APénzügyiStabilitásiTanácstagjai:

–azMNBelnöke,elnökként,

–amonetárispolitikáért,pénzügyistabilitásértéshi-
telösztönzésértfelelősalelnökésapénzügyiszerve-
zetekfelügyeletéértésfogyasztóvédelemértfelelős
alelnök,továbbá

–azMNBelnökeáltalkijelöltvezetőkéntastatisztiká-
ért,készpénzlogisztikáértéspénzügyiinfrastruktú-
rákértfelelősalelnök,

–azMNBelnökeáltalkijelöltvezetőkéntapénzügyi
stabilitásért és hitelösztönzésért felelős ügyveze-
tőigazgató,illetveazMNBszervezetiésműködési
szabályzatának módosítása következtében 2015.
szeptember8-átólhelyetteamonetárispolitikáért,
pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős
ügyvezetőigazgató,valamint

–azMNBelnökeáltalkijelöltvezetőkéntapénzügyi
szervezetekfelügyeletéértfelelősügyvezetőigazgató.

AzMNBtv.alapjánaMonetárisTanácsésaPénzügyi
StabilitásiTanácsdöntéseinekvégrehajtásáért,vala-
mintazMNBműködésének irányításáértaz igazga-
tóságfelel.

Azigazgatósághatáskörébetartozik:

–aMonetárisTanácsésaPénzügyiStabilitásiTanács
általhozottdöntésekvégrehajtásánakirányítása;

–azMNBszámvitelibeszámolójánakmegállapítása,az
osztalékfizetésérőlvalódöntésmeghozatala;

–azüzletvezetésrőlésazMNBvagyonihelyzetérőlszó-
ló,arészvényesnekküldendőjelentéstervezetének
jóváhagyása;

–azMNBszervezetévelésbelsőirányításávalössze-
függőkérdésekjóváhagyása;

–azMNBműködésével,illetvefeladatainakellátásával
kapcsolatosszakmaitervekésprogramok–ideértve
afejlesztésiésműködésiköltségtervetis–jóváha-
gyása;

–a felügyelőbizottsághatáskörébenemtartozó fel-
adatoktekintetébenazMNBbelsőellenőrzésiszer-
vezetének irányítása, valamint a belső ellenőrzés
tapasztalatainakéstervénekmegtárgyalása;

–amunkaviszonybólszármazójogokkaléskötelezett-
ségekkel,ezekgyakorlásának,illetveteljesítésének
módjával,azezzelkapcsolatoseljárásrendjévelösz-
szefüggőkollektívszerződés-módosításés

–aszámlavezetésiésegyébpénzügyi,kiegészítőpénz-
ügyiszolgáltatások,továbbábefektetésiszolgáltatási
tevékenységetkiegészítőegyesszolgáltatásokvégzé-
sérevonatkozójegybankijogosultságokkalkapcso-
latosdöntésekmeghozatala.

AzMNBügyvezető szervekéntműködő igazgatóság
tagjai:azMNBelnökemintazigazgatóságelnökeés
azMNBalelnökei.

AMonetárisTanács,aPénzügyiStabilitásiTanácsés
az igazgatóság feladataira, működésének rendjére
vonatkozórendelkezéseketazMNBtv.,azMNBalapí-
tóokirata,szervezetiésműködésiszabályzata,illetve
az e testületek általmegalkotott ügyrendek tartal- 
mazzák.

AzMNBellenőrzésétarészvényesáltalmegválasztott
könyvvizsgálónkívülazÁllamiSzámvevőszékésafe-
lügyelőbizottságvégzi.

AzÁllami SzámvevőszéknekazMNBfelettiellenőrzé-
sijogkörérőlazÁllamiSzámvevőszékrőlszólótörvény
rendelkezik.AzÁllamiSzámvevőszékellenőrziazMNB
gazdálkodásátésazMNBalapvetőfeladataikörébe
nemtartozótevékenységét.EkörbenazÁllamiSzám-
vevőszékaztellenőrzi,hogyazMNBajogszabályok-
nak,alapítóokiratánakésarészvényeshatározatainak
megfelelőenműködik-e.

AzMNBkönyvvizsgálójalegfeljebb5évrekaphatmeg-
bízást,megválasztásárólésvisszahívásáról,valamint
díjazásánakmegállapításárólarészvényesrészvényesi
határozattaldönt.AzMNBkönyvvizsgálójánakmeg-
választását,illetvevisszahívásánakkezdeményezését
megelőzőenazMNBelnökekikériazÁllamiSzámve-
vőszékelnökénekvéleményét.

AfelügyelőbizottságazMNBtv.alapjánazMNBfolya-
matostulajdonosiellenőrzésénekszerve.Afelügyelő-
bizottságnakazMNBtv.-benmeghatározottellenőrzési
hatáskörenemterjedkiazMNBalapvetőfeladataira,
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aszanálásihatóságkéntvalóeljárásra,valamintapénz-
ügyiközvetítőrendszerfelügyeletekörébenvégzettte-
vékenységéreésmindezeknekazMNBeredményére
gyakorolthatására.Ennekmegfelelőenaszámvitelről
szólótörvényszerintibeszámolóvalösszefüggésben
előírtjelentésétisezenkorlátozásoknakmegfelelően
készítiel.

AfelügyelőbizottságMNBtv.-benmeghatározotttag-
jai:azországgyűlésáltalválasztottelnöke,azország-
gyűlésáltalválasztotttovábbiháromtag,továbbáaz
államháztartásértfelelősminiszterképviselőjeésaz
államháztartásért felelős miniszter által megbízott
szakértő.Afelügyelőbizottságországgyűlésáltalvá-
lasztottelnökétakormánypárti,azországgyűlésáltal
választotttovábbitagokataképviselőcsoportokjelölik.
Atagokmegbízatásaazországgyűlésmegbízatásának
időtartamáraszól,ésazországgyűlésmegbízatásának
megszűnéséigtart.

Azországgyűlés2015.július6-ánválasztottamegafe-
lügyelőbizottságtagjait,tekintettelakorábbifelügye-
lőbizottságmandátumánaklejáratára.

Afelügyelőbizottságtagjai2015-ben:

–PapcsákFerenc,elnök
–MadarászLászló,
–Dr.SzényeigáborAndrás,
–NyikosLászló,
–MolnárIstván,valamint
–Dr.TóthAttilaSimon.

2.3. Az MNB szErvEzETE

AzMNBszervezetifelépítésénekalapjáta2013.július
1-jei,illetveazintegráltszervezettekintetében2013.
október1-jeihatállyalbevezetettműködésiésműkö-
désirányításirendképezi.Amunkaszervezetfelépítése
azazótaelteltidőbenugyantöbbalkalommalisvál-
tozott,azonbanezekaváltozásoka2013-bankialakí-
tottszervezetistruktúrátalapjaibannemmódosítot- 
ták.

2015soránazMNBszervezetifelépítésénekmódosí-
tásáraafelügyeletieszköztárbővítésévelösszefüggés-
ben,a2015.szeptember1-jénhivatalbalépettalel-
nökfeladatkörénekmeghatározásakörében,továbbá
aműködésitapasztalatokbirtokában,ahatékonyság
növeléseérdekébenkerültsor.

Amunkaszervezet2015.december31-ifelépítésétaz
alábbiszervezeti ábraszemlélteti.

2.4. Az MNB MiNT A KözpoNTi BAN-
KoK EurópAi rENdszEréNEK TAgjA

Magyarország európai uniós csatlakozása az MNB
számára a Központi Bankok Európai Rendszeréhez
(KBER)történőcsatlakozást is jelentette.AKBERaz
1998júniusábanlétrehozott,frankfurtiszékhelyűEu-
rópaiKözpontiBankból(EKB)ésazEU-stagállamok
nemzetijegybankjaibóláll,irányítótestületeiazIgaz-
gatóságésaKormányzótanács,utóbbiazEKBigazgató-
ságánaktagjaiból,valamintazeuroövezetitagállamok
jegybankelnökeibőláll.AzEKBharmadikdöntéshozó
szerveazeurorendszerésazeuroövezetenkívülitag-
államokjegybankjaiközöttiintézményeskapcsolatot
biztosítóÁltalánosTanács.Anegyedéventeülésező
testülettagjaazEKBelnöke,alelnöke,valamintazEU
összestagországánakelsőszámújegybankivezetője.
AzÁltalánosTanácselsődlegesfeladataazeuroövezeti
csatlakozáselőkészületeivelkapcsolatostanácsadás,az
EKB-skonvergenciajelentésekelfogadásaésazERM–II
működéséneknyomonkövetése.Etevékenységekere-
tébenértékeliazERM–II-benrésztvevő,euroövezeten
kívüli fizetőeszközök és az euro bilaterális árfolya-
mának fenntarthatóságát, továbbá fórumotbiztosít
amonetárisésazárfolyam-politikaösszehangolásá-
ra,valamintazERM–IIintervenciósésfinanszírozási
mechanizmusának kezelésére. Az Általános Tanács
emellettközreműködikannakellenőrzésében,hogy
azuniósjegybankokésazEKBtiszteletbentartják-e
aköltségvetésmonetárisfinanszírozására, valamint
azállami szektorpénzügyi intézményekhez történő
privilegizált hozzáférésére vonatkozótilalmat, részt
vállalazEKBtanácsadóifunkciójánakbetöltésében,
illetveastatisztikaiadatokgyűjtésében,éskikellkérni
véleményétaszámviteliéspénzügyiadatszolgáltatás
szabályainakváltozásával,azEKBtőkejegyzésikulcsá-
nakmegállapításávalkapcsolatoskérdésekbenis.Az
ÁltalánosTanácsmandátumaakkorszűnikmajdmeg,
havalamennyitagállambevezetteazeurót.

2014.július23-ánazEUTanácsajóváhagytaLitvánia
euroövezetbe történő belépését, így 2015. január
1-jétőlazeuroövezetitagállamokszáma18-ról19-re
emelkedett.AKBER-tagokszáma2015soránnemvál-
tozott.

AKBER-tagokegybenazEKBtulajdonosaiis,atulaj-
doniarányokatazegyestagállamokEU-sgDP-bőlvaló
részesedése,valamintazEUteljeslakosságáhozviszo-
nyítottarányaszerint(azEurópaiBizottságáltalösz-
szeállítottstatisztikaiadatokalapján)határozzákmeg.
AzEKBalaptőkéje2013.július1-jeóta10,825milliárd
euro.
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JelenlegazEKBalaptőkéjének70százalékátazeuro-
övezeti jegybankok jegyzik, az alaptőke fennmaradó
30százalékapedigazeuroövezetenkívülitagállamok
jegybankjaiközöttoszlikmeg.Ezutóbbijegybankoknak
tőkerészesedésükelőremeghatározott,minimálisszá-
zalékánakbefizetésévelkellhozzájárulniukazEKBazon
működésiköltségeihez,melyekaKBER-tagságkapcsán
merülnekfel.Ahozzájárulásmértéke2010.december
29-tőlatőkerészesedés3,75százalékábankerültmegál-
lapításra(eztmegelőzően7százalékvolt).Atőkekulcsok
kiigazításáraaKBERésazEKBAlapokmányaalapján
ötévente,valamintabbanazesetbenkerülsor,haúj
tagállamcsatlakozikazEU-hoz.Atőkekulcsoklegutób-
bikiigazítására2013másodikfelébenkerültsor.Ennek
eredményekéntazMNBEKBalaptőkéjébőlvalórésze-
sedése2014.január1-jével1,3740százalékról1,3798
százalékranőttés2015-bennemváltozott.

Az EKB döntéshozó szerveinekmunkájában fontos
szerepetjátszanakaKBER-bizottságok,melyekdön-
tés-előkészítőés koordinációs szerepet töltenekbe

akülönböző jegybanki funkciókszerintihorizontális
munkamegosztásban,lefedveaközpontibankiműkö-
désvalamennyiterületétamonetárispolitikátólkezd-
veakommunikációnátastatisztikaiadatszolgáltatásig.
Anemeuroövezeti tagállamokközpontibankjainak
szakértőiazokonabizottságiülésekenvannakjelen,
aholaKBERegészétérintőésazÁltalánosTanácskom-
petenciájábatartozókérdésekszerepelneknapiren-
den.(AKBER-bizottságok,valamintazőkettámogató
továbbifórumoktevékenységéta3.13.fejezetmutatja
be.)Abizottságokelőremeghatározottévesütemterv
szerint,átlagosan4-5alkalommalüléseznekéstanács-
koznakaszakterületüketérintőaktuáliskérdésekről
KBER-összetételben.

AzMNBvezetőiésilletékesszakértőitovábbraisaktí-
vanrésztvesznekezenbizottságok,illetveabizottsá-
gokáltallétrehozottmunkacsoportoktevékenységé-
ben.AKBER-bizottságimunka2015-benisrendkívül
hasznosfórumavoltaszakmaimunkánakéstapasz-
talatcserének.

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagjai

Balróljobbra:Dr.TóthAttilaSimon,NyikosLászló,MadarászLászló,PapcsákFerenc(elnök),Dr.SzényeigáborAndrás,MolnárIstván
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3. Beszámoló az MNB 2015. évi 
tevékenységéről

3.1. MoNETáris poliTiKA

AzMNBMonetárisTanácsa2015folyamánahagyo-
mányoskamatpolitikamellettegyéb,célzottmonetáris
politikaieszközökkelválaszoltazalacsonyinflációskör-
nyezet,avisszafogotthitelezésiaktivitásésazország
külsősérülékenységévelkapcsolatoskihívásokraakö-
zéptávúinflációscélfenntarthatóeléréseésareálgaz-
daságmegfelelőösztönzéseérdekében.Amonetáris
politikahosszútávonazárstabilitáselérésévelésfenn-
tartásával,valamintapénzügyirendszerstabilitásának
biztosításávaltudhozzájárulniagazdaságinövekedés-
hezésakiszámíthatómakrogazdaságikörnyezethez.

Nemzetközi pénzpiaci folyamatok

Aglobálispénzpiacihangulatazévelsőfelébenösszes-
ségébenváltozékonyanalakult.AzEgyesültÁllamok
makrogazdaságiadataikedvezőenhatottakaglobális
kockázatvállalásihajlandóságra,amitazEurópaiKöz-
pontiBank(EKB)eszközvásárlásiprogramjánakmárciu-
sikibővítéseistámogatott.Azonbanasvájcijegybank-
nakazárfolyamküszöbeltörlésérevonatkozójanuári
döntése,afolytatódóorosz–ukránkonfliktus,valamint
görögországállamadósságának leminősítéseéstör-
lesztésénekelhalasztásaanemzetközibefektetőihan-
gulatromlásátokozta.2015másodikfelébenagörög
adósságproblémákkalkapcsolatosesemények,afel-
törekvőpiacigazdaságoknövekedésévelkapcsolatos
aggodalmak,akínaitőkepiacizavarok,valamintaFed
kamatemelése körüli bizonytalanság és az olajárak
folytatódócsökkenéseéreztettékhatásukataglobá-
lispénzpiacokon.Azévutolsóhónapjaibanaglobális
pénzpiacihangulatenyhénjavult.

Belföldi gazdasági környezet 

Ahazai reálgazdaságikörnyezetdezinflációshatású
maradt 2015-ben. A Monetáris Tanács megítélése
szerint a kibocsátás az erősödő gazdasági aktivitás
mellettvégigelmaradtpotenciálisszintjétől,amun-
kanélküliségpedigafolytatódócsökkenésmellettis
meghaladtaastrukturálistényezőkáltalmeghatáro-
zotthosszútávúszintjét.2015-benafogyasztóiárak
historikusanalacsonydinamikátmutattak.Aközéptávú

kilátásokatmegragadóinflációsalapfolyamat-mutatók
végigmérsékeltinflációsnyomástjeleztek.

Hagyományos monetáris politikai 
intézkedések

Ahagyományosmonetárispolitikaieszköztárkereté-
benazMNBMonetárisTanácsaazinflációsésmakro-
gazdaságifolyamatokatértékelve2015márciusában
azirányadórátatovábbicsökkentéseésakamatcsök-
kentésiciklusújraindításamellettdöntött.AMonetá-
risTanács2015júliusáratöbblépésbenhistorikusan
alacsonyszintre,1,35százalékracsökkentetteajegy-
bankialapkamatot,amireazinflációscéllalkonzisztens
szinttőlelmaradóalapfolyamatok,atartósannegatív
kibocsátásirés,acélalattstabilizálódó inflációsvá-
rakozások, ahistorikusan is alacsonynak tekinthető
nyersanyagárakésacéltóljelentősenelmaradóaktu-
álisinfláció,valamintaglobálisésrégiósszintenösz-
szességébentovábbraislazánaktekinthetőmonetáris
kondíciókadtaklehetőséget.Akamatcikluslezárása
után,2015másodikfelébenaMonetárisTanácsúgy
ítéltemeg,hogyarendelkezésreállóinformációkalap-
jánazalapkamatelértarraaszintre,amiazinflációs
célközéptávúelérésétésareálgazdaságennekmeg-
felelőmértékűösztönzésétbiztosította.Azújabbkölt-
ségsokkokmellettazonbanerősödöttakommunikáció
azalapkamatvárhatópályájáról,amikeretébenadön-
téshozókúgyértékelték,hogyazalapkamataktuális
szintjeésalazamonetáriskondícióktartós,ateljes
előrejelzésiidőhorizontonvalófenntartásavanössz-
hangbanazinflációscélközéptávúelérésévelésare-
álgazdaságennekmegfelelőmértékűösztönzésével.

Az inflációs célkövetés keretrendszerét 
érintő változások 

EmellettaMonetárisTanácsazinflációscélesedékes
felülvizsgálatátkövetően2015márciusábanazinflá-
cióscélkövetéskeretrendszerénekrugalmasabbáté-
telérőldöntött.EnnekeredményeképpenaKözponti
StatisztikaiHivataláltalközzétettnemzetifogyasztóiár-
indexváltozásának3százalékosértékébenmeghatáro-
zottinflációscélfenntartásamellettegy±1százalék-
pontostoleranciasávotjelöltki.Ajegybanktovábbra
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is3százalékosinflációeléréséretörekszik,a±1száza-
lékpontostoleranciasávugyanakkormegjeleníti,hogy
az inflációagazdaságotérősokkokhatásáraeszint
körülingadozhat.

Nem hagyományos monetáris politikai 
intézkedések

AfokozatoskamatlépésekmellettazMNBegyéb,célzott
monetárispolitikaieszközöketisalkalmazottaválság
soránsérültmonetáristranszmisszióscsatornahelyreál-
lítása,valamintMagyarországkülsősérülékenységének
csökkentése érdekében.ANövekedésiHitelprogram
folytatása hozzájárult a hitelezési kondíciók további
enyhüléséhez,mígazönfinanszírozásiProgram,ésaz
ehhezilleszkedőmonetárispolitikaieszköztár-átalakí-
tásérdembentámogattaahosszúállampapír-hozamok
mérséklődését,ésazországkülsősérülékenységének
csökkenését.Emellettajegybanktámogattaadeviza
alapúlakosságihitelekforintosítását,amiakülsősé-
rülékenység további mérséklődését és a monetáris
transzmissziójavulásáteredményezte.összességében

anemhagyományosmonetárispolitikaieszközökala-
zábbmonetáriskondíciókirányábahatottak.

inflációs folyamatok 2015-ben

AMonetárisTanácsúgy ítéltemeg,hogy2015-ben
folytatódottaz inflációs folyamatok2010-benmeg-
kezdődött,akorábbiidőszakokhozképesteltérőten-
denciája.Afogyasztóiár-infláció–ajelentősmonetáris
lazításellenére,nagyrésztamonetárispolitikahatás-
körénkívülesőtényezőkkövetkeztében–jelentősen
mérséklődött,azévfolyamánvégigazárstabilitásicél-
kéntkitűzött3százalékosértékalattalakult,többször
negatívtartományba lépve.Azévesátlagos infláció
2015-ben–0,1százalékvolt.

Azinflációscélnál2015-benérdembenalacsonyabb
infláció több tényezőnek az együttes következmé-
nyevolt.Azévfolyamántapasztalthistorikusanala-
csony inflációhoz főkénta tartósanalacsonyglobá-
lisinflációskörnyezet,azimportáltinflációalacsony
szintje,anyersanyagárakalakulása,afeldolgozatlan 

1. ábra
Az inflációs cél és az infláció alakulása a folytonos cél 
kijelölése óta
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Forrás: KSH, MNB.

2. ábra
inflációs alapfolyamatot megragadó mutatók
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1. táblázat
A fogyasztóiár-szint változása és komponensei
(százalékos változás az előző év azonos időszakához képest)

2013 2014 2015
2015

i. n. év ii. n. év iii. n. év iv. n. év

Maginfláció 3,3 2,2 1,2 0,9 1,3 1,2 1,4

Feldolgozatlanélelmiszerek 6,1 –3,7 4,8 –0,7 5,6 6,0 8,1

Járműüzemanyagéspiacienergia –1,0 –2,1 –11,0 –13,2 –8,2 –11,2 –11,4

Szabályozottárak –3,7 –6,6 –0,7 –1,9 –1,0 –0,7 0,7

Fogyasztóiár-index 1,7 –0,2 –0,1 –1,0 0,3 0,0 0,5

Változatlanadótartalmúfogyasztóiár-index 1,2 –0,2 –0,2 –1,1 –0,2 0,1 0,4

Megjegyzés: A változatlan adótartalmú árindexnél a KSH az indirektadó-változások technikai hatásával korrigálja a fogyasztóiár-indexet. Egyes 
inflációs főcsoportok idősorai − néhány résztétel 2012 eleji átcsoportosítása miatt − visszamenőleg is eltérhetnek a korábbi években publikálttól.
Forrás: KSH
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élelmiszerek, az iparcikkek árindexének változásai,
a kihasználatlan kapacitások nagysága, az alacsony
bérdinamikaésazinflációsvárakozásokmérséklődé-
sejárultakhozzá.

A monetáris politikai eszköztár változásai

A Növekedési Hitelprogramban eddig 31 ezer 
vállalkozás jutott finanszírozáshoz

2015.december31-énlejártaNövekedésiHitelprog-
ram2013októberében indultmásodik szakaszának
üzletkötésrerendelkezésreállóidőszaka.Arésztvevő
hitelintézetekösszesen1402milliárdforintösszegű
szerződést kötöttek közel 27 ezer vállalkozással; az
igénybevétel 2015-ben227milliárd forinttalhalad-
tamegazegyévvelkorábbit(3.ábra).Azévvégén
ténylegesenkinnlévő–azazamúltbelitörlesztéseket,
valamintaméglenemhívotthitelrészeketnemtartal-
mazó–hitelállomány864,4milliárdforintvolt.Szintén
2015végénzárulta2015márciusábanelindítottNHP+
konstrukcióüzletkötésrerendelkezésreállóidőszaka
is,amelybenmintegy23milliárdforintnyihitelszer-
ződésjöttlétreazMNBrészlegeskockázatátvállalása
mellett.AzNHP+elindításánfelülazzalissegítenikí-
vántaazMNBakockázatosabbvállalkozásokhitelhez
jutását,hogy2015májusátóllehetővétetteazintéz-
ményikezességvállaláshozkapcsolódógaranciadíjnak
amaximált2,5százalékosmarzsonfelülifelszámítását.
Amásodikszakasz1000milliárdforintoskeretössze-
génekszeptembervégikimerülésekorazMNBanagy
keresletretekintettellehetővétetteabankokszámára,
hogyazNHP+konstrukció500milliárdforintoskeret-
összegénekterhéreisnyújthassanakazNHPmásodik

szakaszánakfeltételrendszereszerintihiteleket.Aren-
delkezésreálló1500milliárdforintoskeretösszeg95
százalékafelhasználásrakerültakétkonstrukcióban.
AzNHPelindításaótamárközel31000vállalkozásju-
tottfinanszírozáshozmintegy2126milliárdforintösz-
szegben,aminemcsakahitelállománycsökkenésének
megállításábanjátszottfontosszerepet,deaprogram
ezzel érdemi hatást gyakorolt a gazdasági növeke- 
désreis.

Az átmenetieszközkéntbevezetettNHP teljesítette
a programmeghirdetésekor kitűzött piacépítési és
növekedésicélokat,így2016elejétőlfokozatoskive-
zetésrekerüléselindulaNövekedéstámogatóProgram
(NTP),amelynekcélja,hogyabankokpiacihitelezésre
valóvisszaállásazavartalanlegyen.Ennekegyikrészét
aNövekedésiHitelprogramharmadik,kivezetőszaka-
szaalkotja,amelynekkétpillére300-300milliárdforin-
toskeretösszeggelkerülmeghirdetésre.Azelsőpillér
amásodikszakasználmindvolumenben,mindahitel-
céloktekintetébenkorlátozottabbforintfinanszírozást
teszlehetővé.Amásodikpillérbenabankokakapott
forinthiteltdevizáracserélik,amilehetővéteszi,hogy
devizábannyújtsanakfinanszírozásttermészetesdevi-
zafedezettelrendelkezőkkv-kszámára;ezzelapillérrel
azMNBahosszúlejáratúdevizafinanszírozásbanmeg-
figyelhetőpiacitorzulástkívánjakezelni.AzNTPmásik
részétaPiaciHitelprogram(PHP)alkotja,amelyaban-
kokhitelezésitevékenységétsegítő,pozitívösztönzők-
bőlállóeszközcsalád.APHPahitelezésiaktivitáshoz
kötöttkamatcsereügylettel(HIRS),azehhezkapcsoló-
dópreferenciálisbetétilehetőséggel,valamintabanki
tőkekövetelményekbenmegtestesülőösztönzésmel-
lettegyúj,vállalatihitelinformációsrendszerrelistá-
mogatjaabankokhitelezésitevékenységét.

Önfinanszírozási koncepció

Megújult a jegybanki eszköztár

AMonetárisTanács2015.június2-ándöntöttarról,
hogy a külső sérülékenység csökkentését célzó és
abankiforrásokatafedezetiértékpapírok,azazama-
gyarértékpapírpiacsajátosságaimiattkiemeltenaz
állampapírokfeléterelőönfinanszírozásiprogrammá-
sodikszakaszábalép.Ennekértelmében2015.szept-
ember 23-ától azMNB irányadó eszköze a korábbi
kéthetesbetét helyettazúj, háromhónaposbetét
lett.Aháromhónaposbetétfixkamatozásúeszköz,
melyetkorlátlanmennyiségben,fixkamatútenderen
értékesítazMNB.Aháromhónaposbetétkamatlába
megegyezikajegybankialapkamatlábbal.Ezzelegyütt
akéthetesbetétmintbankilikviditáskezeléstszolgáló

3. ábra
Az NHp második szakasza igénybevételének időbeli 
alakulása
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instrumentumazeszköztárrészemaradt.Akéthetes
betétmennyiségétkorlátozzaajegybank,afelsőha-
tára2015végéig1000milliárdforintramérséklődött.
Akéthetesbetétetváltozókamatútenderenértékesíti
azMNB,aholalegkisebbelfogadhatókamatlábazegy-
naposjegybankibetétkamatlábával,alegmagasabb
elfogadhatókamatlábpedigajegybankialapkamattal
egyezikmeg.Azirányadóeszközfutamidejénekhosz-
szabbításaazzalsegítetteazönfinanszírozásikoncep-
ciósikerét,hogylikviditásiszempontbólfelértékelte
afedezetiértékpapírokat(állampapírokat)ajegybanki
eszközökkelszemben,ésezzelátterelteabankiforrá-
sokatezekreapiacokra.

Ugyancsakazönfinanszírozásiprogramcéljainakel-
érésétszolgálja,hogyaMonetárisTanács2015.szept-
ember22-iülésénakamatfolyosóaszimmetrikussá
tételérőldöntött.2015.szeptember25-tőlakorábbi
+/–100bázisponthelyett+75/–125bázispontraválto-
zottakamatfolyosó,amibőladódóanajegybankiegy-
naposbetétattraktivitásacsökkent.2015.szeptember
30-tólmódosultakazMNBfedezetthiteltendereinek
feltételeiis:egyrésztahitelekfutamidejemegfelező-
dött(kétheteshelyettegyhetes,hathónaposhelyett
háromhónapos),másrésztazegyheteshitelárazása
kedvezőbbévált(akorábbialapkamat+50bázispont
helyett alapkamat +25 bázispont). A hiteltenderek
átalakításasegítiabankilikviditáskezeléstazújirány-
adóeszközbevezetésétkövetően,valamintösztönzi
azelfogadhatófedezetkéntbeszámíthatóértékpapírok
vásárlását,amivelugyancsakabankiforrásokátstruk-
turálásáttámogatja.

Aprogrammásodikszakaszáhozkapcsolódva2015.ok-
tóber6-ánazMNBbejelentette,hogya2015.decem-
beritartalékperiódustólfogvamegszűnika2010-ben
bevezetettválaszthatókötelezőtartalékráta-rendszer.
Ettől fogvamindenhitelintézetreegységesen2szá-
zalékoskötelező tartalékrátavonatkozik.Eza lépés
közeledést jelent az EurópaiKözpontiBankgyakor-
latához,illetveáttételesenarraösztönziabankokat,
hogy–kötelezőtartaléktartásahelyett–fedezetként
elfogadhatóértékpapírokvásárlásávalalkalmazkodja-
nakasterilizációseszközökátalakításához.

Jegybanki kamatcsere-tenderek

AzMNB2015-benfolytattaazönfinanszírozásikoncep-
cióttámogatókamatcsere(IRS)tendereit.AMonetáris
Tanács2015. július7-idöntésealapjánakorábbi3,
illetve5évesfutamidejűeszközökmellettbevezetés-
rekerültegy10évesfutamidejűIRSis,melynekelső
tenderéreaugusztus6-ánkerültsor.AzMNBa2015-ös

évsorána3éveseszközön238milliárd,az5évesen
544milliárd,a10évesenpedig125milliárdforintnév-
értékűIRS-tkötöttahitelintézetekkel.Ígyazévvégén
ateljesjegybankikamatcsere-állományelérteaz1296
milliárdforintot.AzállampapírhozamésazIRS-ekfix
kamatlábakülönbségekéntelőállókamatswap-felárak
azévsorán10-19bázisponttaltágultakakülönböző
futamidőkön.Ígya3,5és10évesfelárakdecember
végénrendre61,66és53bázispontottettekki.Ezek
a szintek megfelelnek az önfinanszírozási program
2014.áprilisimeghirdetésétmegelőzőértékeknek.

A bankrendszer forintlikviditás-kezelése

2015-benajegybankmérlegforrásoldaliforintlikvidi-
tástbefolyásolótételei(sterilizációseszközök,pénz-
forgalmi számlák egyenlege és jegybanki egynapos
betét)együttesen1233milliárdforinttal,4628milliárd
forintracsökkentek.

ElsősorbanazMNBdevizaműveletei(ideértveade-
vizatendereket is) és a forgalomban lévőkészpénz-
állományemelkedéseszűkítettéka likviditást.Ezzel
szembenaNövekedésiHitelprogram,ahagyományos
jegybankiswap-eszközök,ajegybankihiteleszközök,
valamintaKincstáriEgységesSzámla(KESZ)bővítették
alikviditást.AKESZ-rehatótényezőkközül indokolt
kiemelni egyrészről az önfinanszírozási programot,
ami ceteris paribusszűkítetteajegybankmérlegetés
abankrendszerlikviditásátis,illetvemásrészrőlazEU-
forrásokforintrakonvertálását,amipedigjelentőslik-
viditásbővítéstokozott.2015áprilisábanésoktóberé-
benatartalékköteleshitelintézetekmégválaszthattak

4. ábra
A jegybankmérleg forrásoldali forintlikviditást 
befolyásoló tételeinek alakulása
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a2,3,4és5százalékoskötelezőtartalékrátákközül.
Áprilisbanösszesen41,októberbenpedig3hitelinté-
zetéltaváltoztatáslehetőségével.Ezáltalazátlagos
kötelező tartalékráta2,87százalékrólmájusban2,9
százalékra nőtt,majd novemberben – átmenetileg
egyhónapra– továbbemelkedett,3,57 százalékra.
Decemberbenéletbelépettazegységes2százalékos
kötelezőtartalékráta.

Azönfinanszírozásiprogramhozkapcsolódóeszköz-
tár-átalakítás arra ösztönzi a hitelintézeteket, hogy
a korábbinál intenzívebben forduljanak a jegybank
hiteleszközeihez,amivelpárhuzamosanaHUFoNIAkö-
zeledettazalapkamathoz.Szeptember-decemberhó-
napokbanhaviátlag28overnighthitelügyletetkötött
ajegybank,mígajanuár-augusztusiidőszakbancsupán
haviátlag6ügyletet.Eközbenazovernighthitelekát-
lagosügyletméretenemváltozottérdemben,16-ról
17milliárdforintraemelkedett.Afentiekeredőjeként
aHUFoNIAajanuár-augusztusiidőszakbanátlagosan
50bázisponttalazalapkamatalatttartózkodott,szept-
emberésdecemberközöttpedigátlagosanmegegye-
zettazalapkamattal.Akorlátossáválókéthetesbetét
tendereinmindösszenégyalkalommalvolttúljegyzés
decembervégéig,atenderekenkialakultátlagoselfo-
gadottkamatlábakközelalakultakazalapkamathoz.
Mindezarrautal,hogyabankoklikviditáskezelésében
nemokozottproblémátafokozatosanszűkülőkéthe-
tesbetétállomány.Ehhezajegybankihiteltenderekfo-
kozottabbigénybevételeishozzájárult:ahitelintézetek
többévkihagyástkövetően2015-benújrahasználták
azMNBhosszabblejáratúhiteleszközeit.

Akamattranszmissziószempontjábólkitüntetettjelen-
tőségűháromhónaposreferenciahozamokazévelső
felébenazalapkamatcsökkentésévelegyüttmérsék-
lődtek.Kedvező,hogyaBUBoRtöbbesetbeniselőre
jelezteazalapkamatcsökkenését.Azévmásodikfe-
lébenaBUBoRésazFRA-kbólszármaztatottazonnali
hozamstabilanalakult,megegyeztekazalapkamattal.
Adiszkontkincstárjegy(DKJ)hozamaazonbanszept-
emberben lefeléeltávolodottazalapkamattól, igaz,
ahónapvégénmáremelkedésnekindult.ADKJ-hozam
alapkamattólvalóelszakadásátasterilizációseszköztár
átalakításamiattibankiésegyébbelföldiintézményi
befektetőkhözköthetőDKJ-keresletnövekedésmagya-
rázhatja.Abankirövidlejáratú,illetveváltozókamato-
zásúhitel-ésbetétikamatlábakmindavállalati,mind
pedigaháztartásiszegmensbenmérséklődtekazévfo-
lyamán.Megfigyelhetővoltazonban,hogyalátraszóló
ésfolyószámlabetétekkamatlábakevésbécsökkent,
mintazalapkamat.Ezrészbenanullaalsókorlátnak

köszönhető,részbenpedigannak,hogyabankialter-
natívaköltség,aHUFoNIAisazalapkamatnálkevésbé
csökkentazévfolyamán.

devizalikviditást nyújtó eszközök

devizatenderek

AzMNB2015.január23-ántartottaafogyasztóide-
viza-jelzáloghitelekkonverziójáhozkapcsolódóutol-
sódevizatendert,amelyen102millióeurótallokált
a partnerek számára. Ezzel január végén lezárultak
a konverziókhoz kapcsolódó tenderek,március vé-
génpedigazelszámolásokhozkapcsolódótenderek
ismegszűntek.Ígyösszesen9127millióeurótadottel
ajegybankahitelintézeteknek,ebből1081millióeurót
azelszámolásokhoz,8046millióeurótpedigaforinto-
sításhozkapcsolódóan.Afeltételhezkötötteszközökön
azévsoránabankokösszesen1006millióeurótnem
görgettektovábbegyhetesdevizaswapban.

Akedveződevizatartalék-folyamatokalapjánaMo-
netáris Tanács lehetővé tette a devizatenderekhez
kapcsolódófeltételnélkülidevizaswapoklejáratelőt-
ti előbb részleges,majd teljes lezárását. A bankok
előbb az elszámolási és a forintosítási tendereken
megvettdevizaértékének20százalékáigzárhattákle
alegfeljebb2016márciusábanlejáró,feltételnélküli
devizaswapokat.Ehhezkapcsolódóankéttenderttar-
tottazMNBáprilisban,melyekenösszesen357millió
eurónyiswapotzártakleapartnerek.Júniustóltovábbi
lezárásostenderekrekerültsor,melyekenmárkorlá-
tozásnélkül lehetettelőtörleszteniafeltételnélküli
swapokat.Júniusésszeptemberközöttösszesen453
millióeurónyiswapotzártakleahitelintézetek.Ako-
railezárásadevizatartalék-pályahosszútávúalakulá-
sátnembefolyásolja,csupánannakidőbelilefutását
változtatja,előrehozvaadevizatartalékcsökkenését.
Végüljúniusban,szeptemberbenésdecemberbenle
isjártakaforintosításhozkapcsolódódevizaswapok,
összesen1435millióeuroértékben,amiugyancsak
szűkítetteajegybankmérleget.A2015-ösévegészé-
benadeviza-jelzáloghitelekkivezetéséhezkapcsolódó
devizaswapokból3251millióeurótvittekelabankok
azMNB-től.

AMonetárisTanácsdöntéseértelmébenazMNBajel-
záloghitelekenkívülifogyasztóidevizahitelekforinto-
sításához kapcsolódóan is tartott devizatendereket
2015-ben.AzMNB2015.augusztus24-énmegtartot-
taelsődevizatenderét,melyettovábbiháromköve-
tettazévsorán.AtenderekenazMNBsvájcifrankot
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adottelforintellenében,melyetapartnerekegyhetes
devizaswapbangörgethetnekajegybanknállegfeljebb
2016augusztusáig.Atenderekenaszokásospartner-
körönkívülipénzügyiintézményekisrésztvehetnek
ernyőbankonkeresztül.AzévfolyamánazMNBössze-
sen605milliósvájcifrankotallokált,amivelabankok
fedeznitudtákakonverzióbóladódódevizaigényüket.

Jegybanki devizacsere-ügyletek

Az euro/forint devizacsere piaci felárak mérsékelt
szintenalakultakazévsorán.Azegynaposfutamidőn
átlagosan30,aháromhónaposonpedigátlagosan50
bázispontottettkiafelár.Azegynaposszpredazelső
ésamásodiknegyedévvégénezúttalisátmenetileg
megemelkedett,aharmadikésnegyediknegyedévvé-
génazonbannemjelentkeztekfeszültségekapiacon.
Azévvégiturbulenciaelmaradásáhozhozzájárulhatott
azMNBegyediegyhetesswap-tendere,valaminthogy
akülföldiekezúttalnemépítettékleforinteszközeiket.
összességébenvalamelyestmérséklődöttazegynapos
felárazévsorán,amirészbenaforintpiacieszköztár
átalakításáhozlehetköthető.Azovernightjegybanki
eszközökmérséklődőnettóállománya(betétmínusz
hitel)ugyanismegemeltearövidbankközihozamo-
kat, ami különösena swap-piaci implikált forintho-
zamotérintette.Aháromhónaposszpredazévelső
felébenstabilanalakult,majdaugusztusbanaglobális
kockázatimutatókromlásával,valamintasterilizációs
eszköztárátalakításáravalófelkészülésselpárhuzamo-
sanátmenetilegmegemelkedett.Novembervégén,az
évesszezonalitásnakmegfelelőenújratágulásnakin-
dultaháromhónaposszpred,deahogyvégülarövid
piaconelmaradtafeszültség,úgyaháromhónapos
felárismérséklődött,ésnullaszintenzártaazévet.

Ahagyományos(egynapos,egy-kéthetes,illetvehá-
romhónapos)jegybankieurolikviditástnyújtóeuro/
forintdevizaswap-eszközök irántamegelőzőévben
tapasztaltnálkisebbkeresletmutatkozott2015-ben.
A kitágult piaci szpreddel összefüggésben az első
negyedévutolsónapján450millió euroösszegben
vette igénybe a bankrendszer az MNB egynapos
eurolikviditástnyújtóeszközét,júniusvégénpedig14
millióeuro igénybevétel történt.Aháromhónapos
eszköz állománya fokozatosan leépült az első félév
során.Decembervégénazévvégénátnyúlóegyedi
egyhetesswap-eszköztismeghirdetettajegybankahi-
telintézetekdevizalikviditás-kezeléséneksegítésecél-
jából,amelyenösszesen450millióeuróthelyezettki.
A2014-benmegszüntetett,aNövekedésiHitelprogram
III.pilléréhezkapcsolódójegybankidevizacsereeszköz

kintlévőállományaegylezárásnak,valamintegylejá-
ratnakköszönhetően473millióeuróramérséklődött.

3.2. A péNzügyi 
KÖzveTíTőReNdSzeR STABiliTÁSA

AzMNBtv.értelmébenajegybankelsődlegescéljaaz
árstabilitáseléréseésfenntartása.AzMNBelsődleges
céljánakveszélyeztetésenélkülarendelkezéséreálló
eszközeivel támogatjaapénzügyiközvetítőrendszer
stabilitásának fenntartását, ellenálló képességének
növelését, a pénzügyi közvetítőrendszer gazdasági
növekedéshezvalófenntarthatóhozzájárulását,illet-
veaKormánygazdaságpolitikáját,valamintaPénzügyi
FelügyeletekEurópaiRendszerébenbetöltötttagsá-
gáratekintettelellátjaazEurópaiBankhatóság,azEu-
rópaiBiztosítás-ésFoglalkoztatóinyugdíj-hatóság,az
EurópaiÉrtékpapír-piaciHatóságésazEurópaiRend-
szerkockázati Testület hatásköréből eredő,MNB-re
hárulófeladatokat,továbbáellátjaahazaipénzügyi
közvetítőrendszerfelügyeletétésszanálásihatóság-
kéntiseljár.

AzMNBazelmúlt évekgyakorlatánakmegfelelően
2015folyamániskétszerpublikálta(2015.május29-
énésnovember23-án)aPénzügyi stabilitási jelentés 
címűkiadványát,valamintnegyedévesgyakorisággal
közzétetteahitelezéslegfrissebbtrendjeinekalaku-
lásátbemutatófelméréseinekeredményeitHitelezési 
folyamatokcímen.

5. ábra
A jegybank devizacsere-eszközeinek igénybevétele – 
nyitott állományok
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Megjegyzés: a Növekedési Hitelprogram III. pilléréhez tartozó swapok 
nélkül.
Forrás: MNB
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A pénzügyi rendszer legfontosabb 
folyamatai

Apénzügyistabilitáskockázataitrendszeresenésát-
fogóanértékelőPénzügyi stabilitási jelentésekrészle-
tesenbemutatjákafőkockázatokatésazokkezelését.
Ahazaibankrendszersokkellenállóképességeszilárd,
tőke-éslikviditáshelyzetemegfelelő(6.ábra).Abank-
rendszerazonbantovábbraiskontrakcióshatású,ne-
gatívanjárulhozzáagazdaságinövekedéshez.Jelenleg
alapvetőenháromfőmegoldásravárókihívássalnéz
szembeapénzügyirendszer:nevezetesenapiaciala-
púvállalatihitelezésvisszaállításával,anemteljesítő
hitelekmagasarányának(NPL-ráták)csökkentésével,
valamintaszektortartósangyengejövedelmezőségé-
nekjavításával.

2015-benjelentősencsökkentahazaipénzügyirend-
szersérülékenysége.Azelszámolásésakétlépcsőben
végrehajtottforintosításhatékonyantudtakezelniala-
kosságidevizahitelekbőleredőrendszerszintűkocká-
zatot.Ezenfelülajegybankiönfinanszírozásiprogram
jelentősencsökkentetteazországkülsősérülékenysé-
gétis.ANövekedésiHitelprogram(NHP)stabilizálta
avállalatihitelpiacot,deapiacialapúhitelezéstovább-
raisrendkívülvisszafogottmaradt.

2015.december31-énértvégetazNHPmásodiksza-
kaszaésazNHP+konstrukciószerződéskötésiidősza-
ka.Előbbikeretébenarésztvevőhitelintézetekössze-
sen1402milliárdforintösszegűszerződést(7.ábra) 

kötöttekközel27ezervállalkozással,mígazNHP+kere-
tében23milliárdforintnyiszerződésjöttlétreazMNB
részlegeskockázatátvállalásamellett.AzNHP2013-as
indulásaótaezzelmárösszesenközel31000vállalko-
zásjutottfinanszírozáshozmintegy2126milliárdforint
összegben.Aprogramfontosszerepetjátszottabban,
hogysikerülttrendfordulótelérniakkv-hitelezésben:
nemcsakmegtörta2013előttévekenáttartósanmeg-
figyelhetőcsökkenőtendenciaakkv-hitelállományban,
de2015harmadiknegyedévébenmárnövekedésvolt
megfigyelhető.

AzNHPmásodik szakaszban létrejött1402milliárd
forintnyiszerződés95százalékaújhitel(ahitelkivál-
tásakeretösszegmaximum10százalékalehet)volt.
Ezenbelülazújberuházásihitelek(ésújlízingügyletek)
részesedése61százalék,azújforgóeszközhiteleké29
százalék,mígazEU-stámogatásokelőfinanszírozásá-
rafolyósítotthiteleké10százalékvolt.Anagybankok
kihelyezéseinek is többmint felét tették ki a beru-
házásihitelek,akis-ésközepesbankoknál,valamint
atakarékszövetkezeteknélpedigahitelektúlnyomó
többségeilyencélúvolt.AII.pillérben,azazforint-és
devizahitel-kiváltáscéljábólnyújtotthitelekkétharma-
dátameglévőberuházásihitelekkiváltásárafolyósított
hitelekteszikki,mígharmadukatmeglévőforgóesz-
közhitelekkiváltásárafolyósították;aII.pillérbenfolyó-
sítotthitelekközel81százalékaforinthitelekkiváltását,
míg19százalékadevizahitelekkiváltásátszolgálta.

AzI.pillérbenlétrejöttügyletekenbelülazújberuhá-
zásihitelekátlagosmérete24millióforint,azújfor-
góeszközhiteleké61millióforint,mígazEU-shiteleké
31millióforintvolt.Ebbenaszakaszbanmárminden
másodikhitel10millióforintalattivolt.Ahitelméret
csökkenéseösszhangbanállahitelhezjutóvállalkozá-
sokkisebbátlagosméretével:azelsőszakaszbanaki-
helyezetthiteleknegyede,amásodikszakaszábanmár
40 százaléka kerültmikrovállalkozásokhoz,mintegy
540milliárdforintösszegben;ebbenaszegmensben
ahitelek78százalékaberuházásicélúvolt.Azújberu-
házásihitelekszerződésesösszeggelsúlyozottátlagos
futamideje7,1év,azújforgóeszközhiteleké2,3év,az
EU-shitelekesetébenpedig1,7év.Azágazatieloszlást
tekintveamezőgazdaság,akereskedelem,javításés
afeldolgozóiparágazatokrészesedésevoltkimagasló,
ahitelekközelkétharmadaebbeaháromágazatba
irányult.Aprogramkeretébennyújtotthitelekregi-
onáliseloszlásakevésbékoncentrált,mintazmegfi-
gyelhetővoltaprogramelindításaelőttihitelállomány
vonatkozásában,azazcsökkentKözép-Magyarország
dominanciája.

6. ábra
A likviditási és a Tőke Stressz index alakulása
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Megjegyzés: A stressz indexek esetében minél alacsonyabb a mutató 
értéke, annál kisebb a bankrendszernek azon része, amely stressz ese-
tén nem érné el a szabályozói minimumot. 
Forrás: MNB.
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Avállalatihitelezésazonbanváltozatlanul törékeny,
valaminterőskettősségjellemzi:mígakis-ésközép-
vállalati(kkv-)szektorhitelezésebővültaNövekedési
Hitelprogramnak köszönhetően, addig a nagyválla-
latihitelállománybannagymértékű,részbennéhány
egyedihatásbólszármazócsökkenésvoltmegfigyel-
hető2015-ben(8.ábra).Ahitelezéstörékenységében
változatlanulérdemiszerepetjátszikabankrendszer
óvatossága, illetve alacsony kockázati étvágya, ami

gátoljaapiacialapúvállalatihitelezéshelyreállását.
Emiattfennállahitelezésnélküligazdaságifellendülés
veszélye,amitartósanalacsonyabbpotenciálisnöve-
kedéstvetíteneelőre,mintamiegyfelzárkózóország
számáraszükséges.

Apénzügyiközvetítőrendszerszámáraazegyiklegna-
gyobbkihívástapiacialapúvállalatihitelezéshelyreál-
lításajelentiazelkövetkezőévekben,hiszenavállalati
hitelezésdinamikájatovábbraisjelentősenelmarad
afenntarthatónövekedésttámogató6-7százalékkö-
rüliszinttől.Afenntarthatóésdinamikusgazdaságinö-
vekedéseléréséhezabankrendszerhitelezésiaktivitá-
sánakérdemierősödésérevanszükség.Ezértdöntött
2015-benazMNBabankokpiacialapúhitelezéshez
történővisszatérésétösztönzőNövekedéstámogató
Program(NTP)elindításáról,amelynekkeretébenaz
NHPkivezetőszakaszamellettútjáraindulaPiaciHi-
telprogram(PHP).APHPkeretébenazMNBtöbbek
közöttegykockázatkezeléstésegylikviditáskezelést
segítőeszközzelistámogatjaabankokpiacihitelezésre
történőátállását.Ennekeredményekéntavállalatok
forintban,hosszúfutamidőreésfixkamatozásonjut-
hatnakfinanszírozáshoz.

AzNTP intézkedéseipotenciálisan250-400milliárd
forinttalnövelhetikavállalatihitelezést, ígyösszes-
ségében5-10százalékkalbővülhetavállalatiéskü-
lönösenakkvhitelezés2016-ban.Mindezakár0,5-1
százalékponttalnagyobbgDPnövekedéstiseredmé-
nyezhet.Afenntarthatógazdaságinövekedésütemé-
nekemelkedéseelősegítiabankrendszerműködési
környezeténekjavulásátis.

Továbbifőkockázatanemteljesítőhitelekmagasará-
nyaalakosságijelzálog,ésakereskedelmiingatlan-
hitelszegmenseiben.Aforintosításésazelszámolás
hatására jelentősen mérséklődött az új bedőlések
kockázataameglévőportfólión.Azújhitelekesetén
pedigazadósságfék-szabályokszabnakgátatennek
akockázatnak.Aproblémásháztartási jelzáloghite-
lekmagasarányaazonbanváltozatlanulapénzügyi
közvetítőrendszeregyik kiemelt kockázata, amelyet
aportfóliótisztulásánkeresztülamagáncsőd intéz-
ményénekfinomhangolásaésaNemzetiEszközkezelő
bővítésesegíthet.Ameglévőállamiprogramokmel-
lettazonbantovábbiintézkedésekszükségesek,hogy
anemteljesítőjelzáloghitelekproblémájapiacikere-
tekközöttisrendeződhessen.Ahitelekésazadósok
helyzeténekmélyelemzéseaztmutatja,hogyszámos
esetbennema jövedelemhiánya, hanema túlzott

7. ábra
Hitelcélok szerinti megoszlás az NHp első és második 
szakaszában
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Forrás: MNB.

8. ábra
A teljes vállalati és a kkv-szektor hitelállományának 
növekedési üteme

–8 
–6 
–4 
–2 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

–8 
–6 
–4 
–2 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

% %

20
08

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
09

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
10

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
11

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
12

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
13

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
14

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

IV
. n

.é
v

20
15

. I
. n

.é
v

II.
 n

.é
v

III
. n

.é
v

KKV szektor (bankrendszer, éves, jobb skála)
NHP nélküli becsült KKV növekedési ütem (bankrendszer, éves)
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NHP nélküli becsült növekedési ütem (hitelintézetek, éves)

Megjegyzés: A vállalati szektor idősora tranzakciók alapján, míg 
a kkv-idősor 2013 negyedik negyedévtől becsült tranzakciók alapján 
számítva.
Forrás: MNB
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mértékűeladósodásjelentiaproblémagyökerét,így
aportfólióminőségénekjavulásaelérhetőneklátszik
fenntarthatóátstrukturálásokrévén1.

Avállalatiportfólióminőségbenaproblémátváltozat-
lanulanemteljesítőprojekthitelek jelentik.Abank-
rendszervállalatinemteljesítőhitelállományakitisz-
tításának felgyorsításához jelentősenhozzájárult az
MKBreorganizációjais,amelyneksoránleválasztották
arosszkereskedelmiingatlanhitel-portfóliót.Avállalati
nemteljesítőhitelportfóliótovábbitisztulásátaMARK
Zrt.tevékenységesegítheti,amelynekindulásielőké-
születei megtörténtek, s ennek eredményeképpen
egyeurópaiprecedenstteremtő,piacialaponműkö-
dőközpontieszközkezelőkezdhetimegtevékenységét
2016-ban.

Abankrendszerjövedelmezőségevisszatértapozitív
tartományba,nemzetközi összehasonlításbanazon-
bantovábbraisalacsonynakszámít.Aközelmúltsza-
bályozóiintézkedéseinekbankrendszerieredményre
gyakoroltaggregálthatásaközéptávonközelsemleges.
Abankokjövedelmezőségikilátásaiazalacsonyérték-
vesztésszükségletekmiattakövetkezőévekbenösz-
szességébenjavulnak.Atartósanazelvárthozamszint
alattalakulójövedelmezőségagyengetőkeakkumu-
lációsképességrévénnegatívanhatabankrendszer
növekedésilehetőségeireésezáltalarra,hogymeg-
felelően tudja támogatni a fenntartható gazdasági
növekedést.Aköltséghatékonyságnövelésévelajö-
vedelmezőségtovábbijavulásáravantér.Abankrend-
szerköltségmegtakarításanemcsakazegyesbankok
szintjénnövelhető,deaszinergiákkiaknázásávalin-
tézményekösszeolvadásarévénisemelkedhet,ezáltal
jövedelmezőbbétéveaszektort.Ajelentősvolume-
nűnemteljesítőportfólióktisztításaésaköltségha-
tékonyságnöveléseegyarántszükségesastrukturális
jövedelmezőséghelyreállításához,amelyetkövetően
hosszútávonisbiztosíthatóváválhatahazaipénzügyi
rendszerfenntarthatógazdaságinövekedésttámogató
szerepe.

2015-benissorkerültajegybankPiactudás felméré-
sére,amelynekkeretébenajegybankmunkatársai10
hitelintézetetkerestekfel,sazintézményekképvise-
lőivelmegvitattákazadott intézmény, illetveama-
gyarbankrendszerállapotát,ahitelezésifolyamatok
várhatóalakulását,valamintaszektorjövőjét legin-
kábbbefolyásolótényezőket.Afelméréseredményei

amájusbanpublikáltPénzügyi stabilitási jelentésben
kerültekbemutatásra.

A jegybank makroprudenciális szabályozói 
tevékenysége

Apénzügyiközvetítőrendszertterhelőkockázatokje-
lentős része kormányzati intézkedések, valamint az
MNB erős makroprudenciális jogosítványainak fel-
használásarévén2015végérekezelésrekerült.Akülső
környezetazonbanszámosfelszültségtőlterhelt,így
akárazeurozónastabilizálásátszolgálóintézkedések
megtorpanása,akáraglobálispiacihangulathirtelen
megváltozásaolyanpénzpiaciturbulenciákatokozhat,
amelyekMagyarországraisbegyűrűzhetnek.Ezérteb-
benazidőszakbanalegfőbbfeladatmakroprudenciális
hatóságkéntapénzügyiközvetítőrendszerfolyamatai-
nakfigyelemmelkísérése,illetvefelkészülésazesetle-
gesjövőbelikockázatokhatásánakminélerőteljesebb
tompítására.Ennekjegyében2015-benszámosolyan
makroprudenciáliseszközkerültbevezetésre,melyek
anemzetköziszabályozóikeretrendszerrészeként,egy-
ségesglobális,illetveeurópaisztenderdkéntkerültek
kidolgozásra,ésamelyekaztszolgálják,hogyahazai
pénzügyiközvetítőrendszersokkellenállóképessége
erősödjön. Emellett azMNB életbe léptetett olyan
makroprudenciáliseszközöketis,amelyekcélja,hogy
megakadályozzákamúltbanMagyarországonmegta-
pasztaltrendszerszintűkockázatokújbólikialakulását.

2015elsőnegyedévébenazMNBrésztvettalakossá-
gidevizahitel-állományforintosításánakgördülékeny
megvalósításában. A konverzió hatására a bankok
mérlegébenkialakulóforintlejáratieltérésmérséklése
érdekébenkerültkialakításraajelzáloghitel-finanszí-
rozásmegfelelésimutató (JMM).Azelőírásalapján
ajövőbenajelzáloghiteleketlegalább15százalékban
jelzálogfedezetű,hosszúlejáratúforrásokbólkellfi-
nanszírozni.

Abankrendszerkülsősérülékenységénekésmérlegen
belülidenominációseltérésénekkezeléseérdekében
azMNB szakértői előkészítették a devizafinanszíro-
zásmegfelelésimutató(DMM)szigorításátésade-
vizaegyensúlymutató (DEM) bevezetését. A DMM
módosításaalapján2016.január1-jétőlazéventúli
nettódevizaswap-állományokmárnemszámíthatóak
behosszúforrásként,valamintamutatóelőírtszintje
is100százalékraemelkedett.AzújDEMamérlegen

1DancsikBálint,Fábiángergely,FellnerZita,Horváthgábor,LangPéter,Nagygábor,oláhZsolt,WinklerSándor:Anemteljesítőlakosságijelzá-
loghitel-portfólió átfogó elemzésemikroszintű adatok segítségével.MNB-tanulmányok különszám, 2015. http://www.mnb.hu/letoltes/mnb-
tanulmanyok-kulonszam-a-nemteljesito-lakossagi-jelzaloghitel-portfolio-atfogo-elemzese.pdf

http://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmanyok-kulonszam-a-nemteljesito-lakossagi-jelzaloghitel-portfolio-atfogo-elemzese.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmanyok-kulonszam-a-nemteljesito-lakossagi-jelzaloghitel-portfolio-atfogo-elemzese.pdf
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belülidenominációseltéréstamérlegfőösszeg15szá-
zalékábankorlátozza.

AzMNBapiaciszereplőkkelegyeztetveelőkészítet-
teaLikviditásfedezetimutatóval(LiquidityCoverage
Ratio,LCR)kapcsolatosideiglenesadatszolgáltatást,
amely az egységes európai adatszolgáltatásmegje-
lenéséigbiztosítjaazújelőírásokellenőrizhetőségét.
Ahitelintézetekrövidtávúlikviditásisokkokkalszem-
beniellenállóképességéneknöveléseérdekébenaz
LCRelőírásszigorításárakerültsor,ígyazintézmények-
nek2016.április1-jétőlmárteljesíteniükkellalikvidi-
tásielőírások100százalékát.

AzMNB2015folyamánkidolgoztaarendszerkockázati
tőkepuffer(SystemicRiskBuffer,SRB)hatékonyalkal-
mazásánakfeltételeités2015októberébenrögzítette
annak2017.január1-jétőlhatályosáltalánoselőírásait
aproblémásprojekthitelekrevonatkozóan.Atöbblet-
tőke-követelményelősegítiakiemeltenkockázatosin-
tézményeksokkellenállóképességénekmegerősítését,
illetveazokportfóliótisztításátisösztönözheti,ezáltal
mérsékelveaproblémás(nemteljesítőésátstruktu-
rált)kereskedelmiingatlankitettségekkelösszefüggő
rendszerkockázatot.

2015-benkidolgozásrakerültazegyébrendszerszin-
tenjelentősintézményekazonosításimódszertanaaz
Európai Bankhatóság (EBH) iránymutatása alapján.
Akidolgozottmódszer szerint kilenc intézménymi-
nősül rendszerszinten jelentősnekMagyarországon,
melyekreazMNBtöbblettőke-követelménytírelő.Az
MNB2015végénközzétettearendszerszintenjelen-
tősintézményeklistájátésavárhatótőkepuffer-ráták
mértékét.Arendszerszintenjelentősintézményeklis-
tájátésatőkepuffer-rátákmértékétazMNB2016so-
ránfelülvizsgálja,ésazérintettintézményeknek2017. 
január1-jétőlkellmegfelelniükazújelőírásoknak.

AzMNBkidolgoztaazanticiklikustőkepufferalapjául
szolgálómódszertanifejlesztéseket.Ennekkeretében
amagyarkörnyezetreadaptáltákazEurópaiRendszer-
kockázatiTestület(ERKT)általajánlottmutatókat,va-
laminttovábbi,amagyarpénzügyirendszertjobban
jellemzőspeciálismutatókatalakítottakkiapénzügyi
rendszertúlfűtöttségének,illetvesérülékenységének
mérésére.Amutatókadaptálásaéskidolgozásamel-
lettazanticiklikustőkepufferszámításáhozszükséges
kiegészítőmutatókszámításaéskalibrálása ismeg-
történt.

AmutatóksegítségévelkialakításrakerültazERKTáltal
isajánlottstandardizálthitel/gDP-résmutató,illetve

azazonalapulóstandardizáltanticiklikustőkepuffer
ráta,valamintamagyarkörnyezetetjobbanjellemző
addicionálishitel/gDP-résésazazonalapulóirányadó
anticiklikustőkepufferráta.Ugyancsakkialakításrake-
rültafentimutatókbólésakiegészítőindikátorokból
létrehozottmakroprudenciálisrendszerkockázatitér-
kép.Azemlítettdiagnosztikákraépítveelkészültane-
gyedéventeelőterjesztendőciklikusrendszerkockázati
jelentés,amelyalapjánazMNBPénzügyiStabilitásiTa-
nácsa(PST)döntésttudhozniaténylegesanticiklikus
tőkepuffermértékéről.2015végéndöntésszületett
a2016.január1-jétőlhatályosanticiklikustőkepuffer
nagyságáról,amelyet0százalékbanhatározottmegaz
MNB,figyelembevéveahitelezésjelenlegiállapotát.

AzMNBa2015. évegészébenfigyelemmel kísérte
apénzügyirendszertérintőnemzetköziszabályozási
folyamatokat,ésrésztvettkülönbözőeurópaiintézmé-
nyekmakroprudenciálispolitikávalfoglalkozómunka-
csoportjaiban.AzMNBmeghívásáraazEBHlikviditási
kérdésekkelfoglalkozómunkacsoportjánakülése2015
májusábanBudapestenkerültmegrendezésre.

3.3. fElügyElETi TEvéKENység és 
fogyAszTóvédElEM

Az MNB 2015 végén összesen 1744 intézmény
prudenciális felügyeletét látta el, melyeknek típus
szerintimegoszlásáta9.ábraszemlélteti.Azévfolya-
mán121prudenciálisvizsgálatés45piacfelügyeleti
vizsgálat indultmeg.80prudenciálisvizsgálatés25
piacfelügyeletivizsgálatkerültlezárásra,ezekössze-
sen96 intézményt (intézménycsoportot), illetve26
ügyfelet(jogiéstermészetesszemélyt)érintettek.Az
MNBatárgyidőszakbanösszesen1063prudenciális
határozatotadottki, apiacfelügyeletiéskibocsátói
felügyelési területen összesen 27 határozat és 379
végzés született. Az intézkedések során 829 millió
forintprudenciálisintézményibírság,76millióforint
prudenciálisszemélyibírság,továbbá1,4milliárdfo-
rintpiacfelügyeletiés felügyeletibírságkiszabására
kerültsor.

A nagy bankoknál 2015-ben indult és az év végéig
lezárultfelügyeletifelülvizsgálatiésértékelési(SREP)
folyamatkeretébenazMNBhétintézményreösszesen
százmilliárdforintosnagyságrendbenmérhetőtöbblet-
tőkekövetelménytállapítottmegazintézményeksaját
belsőtőkekövetelmény-számításáhozképest.

Az MNB az év folyamán kérelemre és hivatalból
452 fogyasztóvédelmi vizsgálatot indított, ame-
lyek461intézménytérintettek.Azidőszakalatt295 
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fogyasztóvédelmihatározatkerültkiadásra.AzMNB
azelszámolásiügyekkelkapcsolatosanösszesen237
ideiglenes intézkedést, illetve fogyasztóvédelmi fi-
gyelmeztetéstadottki2015-ben,és124millióforint
fogyasztóvédelmibírságotszabottki.Azelszámolási
ügyekentúl,akérelemreéshivatalbólindulteljárások-
hozkapcsolódóanösszesen94millióforintfogyasztó-
védelmibírságkiszabásárakerültsor.

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
felügyelete

AzMNB2015-benösszesen40vizsgálatot(20átfogó-,
13cél-,4téma-és3utóvizsgálatot)indítottelahitel-
intézetekéspénzügyivállalkozásokkörébenajogsza-
bályokbanelőírtvizsgálatikötelezettségeiésaszektor
kockázatainakfigyelembevételével.Atörvényielőírá-
soknakvalómegfelelésmellettkiemeltszempontvolt
aszektorkockázatairavalógyorsreagálás,ezértako-
rábbiaknáltöbb,előrenemtervezettvizsgálatindult
amonitoringrendszerekjelzéseirereagálva.

2015-benazMNBapénzpiaciszektorfelügyeleteso-
rán proaktívabb, folyamatszemléletű, a kockázatok
alakulásátfolyamatosannyomonkövető,jóvalszéle-
sebbkörű,strukturáltinformációsbázisratámaszkodó
működésfelémozdultel.Az intézményekkockázati
profiljáhozigazodófelügyelésérdekébenintézmény-
típusonként (komplex bankcsoportok, hitelintéze-
tek,takarékszövetkezetek,pénzügyivállalkozások)új 

alapokra helyezte a korábbi felügyelési stratégiát,
amelymárazideivizsgálatokbanisérzékelhetővál-
tozásokathozott.

A szektor egyik legnagyobb problémája a jelentős
nemteljesítőprojekthitelállományésannakmegfele-
lőfedezettsége,ezértalegnagyobbállománnyalren-
delkezőbankoknáltémavizsgálatkeretébenkerültsor
ennekrészletesvizsgálatára.Avizsgálat8intézmény
összesen748milliárdforintnyiportfóliójáraterjedtki,
afeltártértékvesztés-hiány36milliárdforintvolt.

A2015-osstratégiaicélkitűzésnekelegettéveazMNB
anagyintézményeknéllefolytattaajavadalmazásipo-
litikavizsgálatát.Avizsgálateredményeinekkiértéke-
lésétkövetőenazMNBjavaslatotteszakapcsolódó
jogszabályiváltoztatásokra,illetveajánlásokatfogal-
mazmeg.

Amegújultfelügyeletieszköztárfontoselemeként,az
MNB2015-bentöbbterületenissajátfejlesztésűmo-
dellekalkalmazásátvezettebeapiaciszereplőkkoc-
kázatainakmérésére,amelyeketazintézményekszá-
máratranszparensmódonmutatottbe.Afelügyeleti
stratégiaicélokkalösszhangban,apénzügyirendszer
stabilitásának,sokk-ellenállóképességéneknövelése
érdekébenazMNBkifejlesztetteésaszektorszámára
bemutattaanagybankokáltal2016-tólalkalmazandó
felügyeletilikviditásistressztesztet,amelyazintézmé-
nyekegyedisajátosságaitfigyelembevévehatározza
megaszükségeslikviditásipuffermértékét.

Azintegráltfelügyeletieszköztáratalkalmazómegújí-
tottátfogóvizsgálatokazévelsőfelébenaDRBbank-
csoport tagjai esetébenolyan kritikusproblémákat
tártakfel,melyekaBuda-CashBrókerházZrt.-nélel-
követettcsalás-sorozateredőjekéntazérintetthitel-
intézetektevékenységiengedélyénekvisszavonásához
vezettek.

A felügyelésmegújulása érinti a szövetkezeti hitel-
intézetekegyetemlegesfelelősségvállalásonalapuló
kötelezőintegrációjátis.Azintegrációfelügyeletének
keretébenazMNBaTakarékbankCsoportösszevont
felügyelésévelpárhuzamosanszorosmonitoringalatt
tartjaakapcsoltszövetkezetihitelintézetekgazdálko-
dását.Azévmásodikfelébenhelyszínivizsgálatindult
aTakarékbankésazösszevontfelügyeletalátartozó
leányvállalataigazdálkodási,prudenciálishelyzetének
megismerése,aközpontibankiszerepkörbőladódó
tevékenység során fellépő kockázatok azonosítása
céljából.Avizsgálatkülönlegességétazadja,hogyez

9. ábra
A felügyelt intézmények típus szerinti megoszlása  
2015. 12. 31-én 
(darab)

Pénztári piac
Pénzügyi vállalkozások
Hitelintézetek
Nem pénzügyi intézmények
Biztosítási piac

Tőkepiac

509

674

122

252

87
100

Forrás: MNB.
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azelsőfelügyeleticsoportvizsgálataszövetkezetihitel-
intézetekintegrációjárólszólótörvényhatálybalépése
óta.

AzMNBvárakozásaiszerintazelőírtfeladatokteljesíté-
sénekszorosabbnyomonkövetése,illetveaszigorúbb
éskonzekvensebbújbírságpolitikaalkalmazásaisje-
lentősenmotiválnifogjaazintézményekkockázattu-
datosabbműködését.

A nemzetközi példákat és az Európai Bankhatóság
(EBA) ajánlását követve egyre nagyobb teret nyer
afelügyeletitevékenységbenazüzletimodellalapú
megközelítés.Afolyamatosanfejlődőkeretrendszer
alapjánvégzettüzletimodell-elemzésekahazainagy-
bankoknál végzettátfogó felügyeleti vizsgálatoknak
márszervesrészétképezik,ésmegkezdődöttakeret-
rendszerkiterjesztéseabiztosítótársaságokra is.Az
elemzéseknekköszönhetőenazMNBelőretekintőés
akorábbinálátfogóbbképetkapazegyedifelügyelt
intézményekprofitabilitásának,stratégiájánakésüzleti
modelljénekfenntarthatóságáról,valamintsebezhe-
tőségéről.Azüzletimodell-elemzésekeredményeaz
átfogófelügyeletivizsgálattámogatásántúlazICAAP
(tőkemegfelelésbelsőértékelésifolyamatáravonat-
kozó) felülvizsgálatoknálatőkekövetelményekmeg-
határozásánakalátámasztásasorániseredményesen
alkalmazható.

A2015-beniskiemeltfeladatotjelentettanagyban-
koktőkemegfelelésrevonatkozóbelsőértékelésifo-
lyamatánakfelügyeletifelülvizsgálata(SREP).Ezeknek
avizsgálatoknakközös2015.évifókuszpontjaiközülki-
emelkedikalakosságidevizahitelekhezkapcsolódóel-
számoláshatásainakvizsgálata,ésaprojektportfóliók
kockázatainakértékelése.Ezekentúlbankonkéntegye-
difókuszpontokismeghatározásraéselemzésrekerül-
tek,példáulanemteljesítőkitettség(default)definíció,
belsőmodellek,stratégiaikockázatok.AzMNB2015
folyamánnégy,a tőkekövetelménymegállapításhoz 

az intézmények által alkalmazandó belső modell
validációjátfolytattale.Ezekjellemzőenúj,akocká-
zatok pontosabbmérését lehetővé tévőmodellek,
amelyekbevezetéséreazMNBaSREPkeretében is
ösztönziazérintettintézményeket.

ASREP-hezésavalidációhozkapcsolódóanazMNB
aktívszerepetjátszikazEBAmunkájában,afejletthi-
telkockázatimódszertanokhozkapcsolódótechnikai
sztenderdek,iránymutatásokkidolgozásában.Ehhez
kapcsolódóan2015-benajegybankkoordinációjával
elkészültegy,adefaultdefinícióhozkapcsolódómeny-
nyiségihatástanulmányamagyarországikomplexin-
tézményekkörére.

Biztosítók, pénztárak és közvetítők 
felügyelete

Biztosítási területen2015-ben14újvizsgálat indult
és15vizsgálatkerültlezárásra.Abiztosításipiachoz
kapcsolódókiszabottprudenciálisbírságokösszesen
510millióforintottettekki.

AzMNBazátfogóvizsgálatoksoránakötelezőgép-
jármű-felelősségbiztosítási,anyugdíjbiztosítási,illetve
abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosítási(unit-
linked) termékek, illetve azok állománykezelésének
vizsgálatárafókuszált,továbbáa2015-rekijelöltpri-
oritásoknakmegfelelőenfokozottanvizsgáltaabelső
irányítástamódosulójogszabályoknakvalómegfelelés
tekintetében,amegtakarításijellegűéletbiztosítások
jutalékkifizetéseit,valamintabiztosítókSzolvenciaII-re
valófelkészültségét.

Avizsgálatokjogszabálysértőhiányosságokatazono-
sítottakabiztosítókvállalatirányításirendszereiben,
ezenbelülafelügyelőbizottságülésezésigyakorlatával,
továbbáacompliancetevékenységgelkapcsolatban.
Számos esetben kerültek feltárásra az értékesített
termékekszerződésifeltételeivelésügyféltájékoztató

2. táblázat
Hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál lefolytatott vizsgálatok száma

intézmény típusa vizsgálat típusa
2015–ben lezárt

2015–ben indított 2015. december 31–én 
folyamatban lévő 2014. évi 2015. évi

Hitelintézetek

Átfogóvizsgálat 6 7 18 11

Célvizsgálat 1 10 17 7

Témavizsgálat 0 1 2 1

Utóvizsgálat 0 0 3 3

ValidációésSREP 0 8 12 4

Pénzügyivállalkozások Célvizsgálat 0 3 7 4

Pénzforgalmiintézmények Átfogóvizsgálat 0 0 2 2
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dokumentumaivalösszefüggő,valamintazügyfél-tá-
jékoztatáshozésapanaszkezelésgyakorlatimegvaló-
sulásáhozkapcsolódójogszabálysértések.Jellemzőek
akiszervezési tevékenységekkelkapcsolatos szerző-
désekkel,terméktervekkel,tartalékolásiésszámviteli
szabályzatokkal,valamintazállománykezelésiésnyil-
vántartásirendszerekkelkapcsolatosszabálytalansá-
gok.gyakranmerültekfelvizsgálatimegállapításokat
iseredményezőkétségekatevékenységekhezhasznált
informatikairendszerekbiztonságára,valamintapénz-
mosásésterrorizmusfinanszírozásánakmegelőzésére
ésmegakadályozásárairányulótevékenységkapcsán.
Azeddigieredményekéstapasztalatokalapjánfolya-
matosanfejlesztettvizsgálatimódszertanbiztosította
ésajövőbenisbiztosítjaafeltártkockázatokmegfelelő
időbentörténő,preventívjellegűkezelését.

AzMNB a hibás életbiztosítási termékek javítását,
aköltségeklimitálásátésköltségtranszparenciátcélzó
Etikuséletbiztosításikoncepciókereteinbelülapiaccal
történőkülsőkonzultációkatkövetőenkiadtaateljes
költségmutató(TKM)számításárólésközzétételéről;
atechnikaikamatlábmaximálismértékéről;valamint
azéletbiztosításiigényfelmérőtartalmielemeirőlszóló
rendeleteit.Emellettbelsőegyeztetéseketkövetően
elkészültaUnitlinkedajánlástervezete,amely2016
elsőnegyedévébenkerül külsőkonzultációra,majd
véglegesítésre.

AbiztosítókelsőhivatalosSzolvencia II alapúadat-
szolgáltatására 2016májusában kerül sor. AzMNB
felkészültazegységeseurópaifelügyeletijelentések
befogadásáraésazadatokEIoPA-hoztörténőtováb-
bítására,egyidejűlegsegítveazadatszolgáltatókfel-
készülésétis.

2015szeptemberébenhatálybalépettabiztosításiter-
mékekelektronikusfelületentörténőértékesítésére
vonatkozóMNBajánlás,amelynekkapcsánkialakult
gyakorlatotahelyszínivizsgálatokésfolyamatosfel-
ügyeléssorániskiemeltenellenőrziazMNB.Ezzelbiz-
tosítható,hogyafogyasztókabiztosításiszolgáltatások
árántúlazoktartalmáróliskönnyenáttekinthetőés
értelmezhetőösszehasonlítástkapjanakaszükségle-
teiknekleginkábbmegfelelőtermékkiválasztásaér-
dekében.

AzévmásodikfelébenaromániaiAstraBiztosítóel-
húzódó pénzügyi válsághelyzete szükségessé tette
aprudenciálisfelügyelésértfelelősrománfelügyeleti
hatósággalvalóbilaterálisegyüttműködésmegerősíté-
sét.Mivelanemzetköziszabályozásahatáronátnyúló

biztosításitevékenységlényegesrészletkérdéseirenem
adválaszt,akétfelügyeletihatósághatékonyegyütt-
működéseérdekébenformálisegyüttműködésimeg-
állapodásaláírásárakerültsor2015szeptemberében.

Apénztáriszektorbanazévsorán18újvizsgálatindult
és15vizsgálatkerültlezárásra,amelyekkapcsánösz-
szesen6,7millióforintbírságkerültkiszabásra.

Apénztáriszektorbanlezárultátfogóvizsgálatoktöbb
esetbenazönkéntespénztáriszámvitelijogszabályok
megsértését,akialakítottpénztárszervezetiésintéz-
ményi struktúra személyi ésműködési kockázatait,
abelsőkontrollrendszerekésabelsőkontroll-folyama-
tokhiányosságait,akifizetésekrevonatkozóhatáridők
túllépésétazonosították.AzMNBazérintettpénztára-
katajogszabályokmegsértésébőlfakadónyilvántartási
hiányosságokésajogsértőgyakorlatmegszüntetésére
kötelezte.Azönkéntespénztárakhelyszínivizsgálata
soránkiemelttémavoltatagokrészérenyújtottszol-
gáltatásokhozésatagságijogviszonymegszűnéséhez,
illetveegyébelszámolásokhozkapcsolódókifizetések
szabályoslebonyolítása,atagdíjakfelosztásiarányának
megfelelőjóváírásaazegyéniszámlákon.Emellettki-
emeltfókuszbankerültekellenőrzésreabefektetések-
kelkapcsolatosközvetettköltségek,valamintaműkö-
désiköltségekfinanszírozásánakmódja.AzMNB2015.
december 21-én nyilvánosságra hozta az önkéntes
nyugdíjpénztárak2000és2014közöttidíjterhelését
bemutatótájékoztatót.Adíjterhelésapénztárivagyon
növekedésének,valamintszabályozásiéshatóságilé-
péseknekköszönhetőeniscsökkent.Avagyonkezelési
költségekmértékéreahelyszínivizsgálatoktovábbra
iskiemeltfigyelmetfordítanak.

AzMNBaszoroséshatékonyegyüttműködésérdeké-
benegyüttműködésimegállapodástírtaláazönkéntes
PénztárakországosSzövetségével,mintazönkéntes
pénztári szektor legnagyobb érdekképviseleti szer-
vezetével.Azegyüttműködésimegállapodásfőcélja
aszakmaivéleményekkölcsönösmegismerése,apiaci
ésszabályozóifolyamatokrólvalórendszerestájékozta-
tásésfolyamatosszakmaikonzultációkelőmozdítása.

Afüggetlenközvetítőicélvizsgálatokesetébenkiemelt
figyelmetélvezettazügyfélpénzekmegfelelőkezelé-
sének,valamintaközvetítéstvégzőszemélyekkelés
közvetítettügyletekkelkapcsolatosjogszabályimegfe-
lelés,illetvedokumentációteljességénekellenőrzése.
AvizsgálatoksoránazMNBmindenesetbenazonosí-
tottjogsértést.Bírságalapjátképezteajogosulatlan,
regisztrációésmegfelelővégzettségnélküliszemélyek
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közvetítőitevékenysége,aközvetítéstvégzőszemé-
lyekrőlésapénzpiaciszerződésekrőlvezetettnyilván-
tartáshiányossága,aközvetítőkbe-éskijelentésével
kapcsolatosmulasztás, illetveazügyfél-tájékoztatás
elégtelensége,nemmegfelelőügyfélszámla-vezetés.

Azellenőrzéseksoránfeltártjelentőssúlyújogsértések
miattazMNB–aközvetítőipiaconaddigpéldanélküli-
mértékű–30millióforintprudenciálisbírsággalsújtott
egy,azéletbiztosításipiaconjelentőssúlyúnakszámító
függetlenbiztosításközvetítőtársaságot.

Tőkepiaci intézmények felügyelete

AzMNBamegújítottvizsgálatimódszereinek iskö-
szönhetőenazévelejénhárombrókercégnéltártfel
súlyos visszaéléseket. Ennek nyomán – a proaktív
felügyeleti szemléletnekmegfelelően– valamennyi
befektetésivállalkozásnálcélvizsgálat-sorozatindult.
Avizsgálatoktárgyaabefektetésivállalkozásokáltal
alkalmazotteljárások,rendszerekvalamintazáltaluk
vezetettnyilvántartásokelemzése,elsősorbanacsa-
lásokfelderítéseésmegelőzésecéljából.Avizsgála-
tokésafolyamatosfelügyeléstovábbraiselsődleges
prioritáskéntkezeliazügyfélkövetelésekvédelmétés
azazzalkapcsolatosjogszabályielőírásokbetartását,
aportfóliókezelésiésazEMIRszerintielőírásoktelje-
sítésemellett.

A folyamatban lévő ellenőrzési eljárások közül (16
átfogó,20célvizsgálatés1utóvizsgálat),19lezárult.
Megindulttovábbáháromvisszaélésselérintettbefek-
tetésivállalkozásesetében11vezetőállásúszemély
személyes felelősségének megállapítására irányuló
ellenőrzésieljárás.2015végénösszesen32vizsgálat
voltfolyamatban.

Alezártvizsgálatokhárombefektetésivállalkozástevé-
kenységiengedélyénekvisszavonását,illetvebüntető
feljelentésteredményeztek,továbbáegybefektetési

vállalkozáséskétbefektetésialapkezelőesetébenke-
rültsorfelügyeletibiztoskirendelésére.Avizsgálatok
tapasztalataialapjánazMNBafelügyeletitevékeny-
ségsoránazadatszolgáltatásokkontrolljamellettafel-
ügyeltintézményeküzletifolyamatainakéstőkehely-
zeténekfolyamatoséshatékonyellenőrzésérehelyezi
ahangsúlyt.

AcélvizsgálatoksoránazMNBújvizsgálatieljárásokat
alkalmazott,melyneklényege,hogyazinformációnem
előzetesadatbekérésformájában,hanemahelyszíni
vizsgálatoksoránelvégzettadat-ésadatbázismentések
általkerülazMNBbirtokába.Akorábbiakhozképest
bővebbésújfajtainformációavizsgálatoksorán,fo-
lyamatosanfejlesztettújmódszerekkelkerülfeldolgo-
zásra.Akialakítottújeszközökhatékonyalkalmazását
segítiegyúj,gyorsreagálást lehetővétevőoperatív
vizsgálatiszervezetiegységlétrehozása.

Atőkepiacáltalánosbizalmiésbiztonságiszintjének
erősítése,ajövőbenivisszaélésekmegelőzése,vala-
mintazMNBellenőrzésiésintézkedésijogosítványa-
inak megerősítése érdekében szigorodtak a piacra
lépésiésbennmaradási szabályok.Továbbánőttaz
átfogóvizsgálatokgyakorisága,bővültavizsgálatok-
nál alkalmazható eszköztár a piacfelügyeleti eljárá-
sokesetében(pl.védettadatokmegismerhetősége,
helyszínikutatásbíróiengedéllyel)ésazellenőrzési
szabályoknál (pl. előzetes értesítési kötelezettség
szűkítése,rendkívülicélvizsgálat,helyszíniellenőrzés
keretrendszerének bővítése, kirendelhető helyszíni 
vizsgáló).

AzügyfélbizalomerősítéseérdekébenazMNBrende-
letetadottkiazértékpapírszámlákrendszeresadat-
szolgáltatásával kapcsolatban, amelynek eredmé-
nyekéntabefektetésiszolgáltatókügyfelei2016-tól
anonimmódon lekérdezhetikaszolgáltatónálveze-
tettértékpapírszámláikhóvégiegyenlegeitazMNB
honlapján.

3. táblázat
Biztosítóknál, pénztáraknál és közvetítőknél lefolytatott vizsgálatok száma

intézmény típusa vizsgálat típusa
2015–ben lezárt

2015–ben indított 2015. december 31–én 
folyamatban lévő 2014. évi 2015. évi

Biztosítók
Átfogóvizsgálat 6 2 7 5

Célvizsgálat 0 1 4 3

Pénztárak
Átfogóvizsgálat 9 5 14 9

Célvizsgálat 0 1 3 2

Közvetítők Célvizsgálat 4 2 6 4
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piacfelügyelet

AzMNBfolytattapiacfelügyeletiintézkedés-ésszank-
ciópolitikájánakkövetkezetesalkalmazásátazengedély
nélkülivagybejelentéshiányábanvégzetttevékenysé-
gek,abennfenteskereskedeleméstiltottpiacbefolyá-
solás,valamintavállalatfelvásárlásra,illetvea„short
selling”-revonatkozószabályokmegsértésénekgyanú-
jamiattindítottpiacfelügyeletieljárásaisorán.

AzMNB2015-benmintegy40piacfelügyeletieljárást
indított.Ajogsértőgyakorlatotfolytatószereplőkel-
rettentéseérdekében2015-benistöbbmint1,3mil-
liárdforintösszegbenszabottkibírságot,ésazesetek
felébenbüntetőeljárástiskezdeményezett,miközben
befektetővédelmiokokbóltöbbszörkockázatcsökken-
tő, kármentő intézkedéseket alkalmazott. 2015-től
bevezetésrekerültazagyakorlat,melyszerintindo-
koltesetben–anyilvánosságmielőbbitájékoztatása,
illetveapotenciális„áldozatok”védelmeérdekében
–afolyamatbanlévőpiacfelügyeletieljáráslezárása
előttazonnalihatállyalmegtiltotta,hogyazadottjo-
gosulatlanszolgáltatófolytassatevékenységét,éserről
sajtóközleményttettközzé.

A2015.évlegnagyobbösszegűpiacfelügyeletibírságá-
nakkiszabásáraanyilvánosságtólszármazóvisszafize-
tendőpénzeszközgyűjtéséreirányulópénzügyiszolgál-
tatásitevékenységengedélynélkültörténőfolytatása
miattkerültsoranegyediknegyedévben,500millió
forintösszegben.

Engedélyezés

AzMNBazévfolyamánösszesen616prudenciálisen-
gedélyezőhatározatotadottki.

A pénzpiaci engedélyezési tevékenység súlypontját
atakarékszövetkezetiegyesülések,ahitelintézetben
történő befolyásoló részesedésszerzések, valamint
apénzforgalmiszolgáltatásikeretszerződésállomány-
átruházások,illetveakölcsön-,hitel-,lízing-éskövete-
lésállományokátruházásaiképezték.Azengedélyezé-
siügyekközülkiemelhetőaCorvinusZrt.aBudapest
BankZrt.-benésleányvállalataiban100%-osmértékű
közvetlenbefolyásolórészesedésszerzésénekenge-
délyezése,valamintazMKBBankszanálásakapcsán
kidolgozott reorganizációs programhoz kapcsolódó
engedélyekkiadása.

Tőkepiaciterületena2015júliusábanhatálybalépett
jogszabály-módosításokrévénkülönösenaszemélyi
feltételekszigorításával,azújüzletkötőinyilvántartási
hatáskörtelepítésével,aszemélyiengedélyezésihatás-
körkiterjesztésévelbővültazMNBengedélyezésiés
regisztrációshatásköre.Anegyediknegyedévbenke-
rültsorazMNBBÉT-bentörténőminősítettbefolyás-
szerzésénekengedélyezésére,amelynekeredménye-
kéntazMNBrészesedése76százalékraemelkedett.

Biztosításiéspénztáriterületenszámosfeladattaljárt
együttazújbiztosításitörvényhatálybalépésérevaló
felkészülés.Abiztosításiengedélyezésesetébenazév
jelentősebbügyeiközésorolhatóakegyesbiztosítók
közöttiállományátruházások,illetvehatáronátnyúló
egyesülésengedélyezése.Pénztáriengedélyezésite-
rületenváltozatlanulapénztárakátalakulásával,vég-
elszámolásávalösszefüggőeljárásokemelhetőkki.

fogyasztóvédelem

AzMNB fogyasztóvédelmi tevékenységét 2015-ben
alapvetőenmeghatároztaazelszámolássalkapcsolatos 

4. táblázat
Tőkepiaci intézményeknél lefolytatott vizsgálatok száma

intézmény típusa vizsgálat típusa
2015–ben lezárt

2015–ben indított 2015. december 31–én 
folyamatban lévő 2014. évi 2015. évi

Befektetésivállalkozás
Átfogóvizsgálat 1 0 3 3

Célvizsgálat 1 6 16 10

Befektetésialapkezelő
Átfogóvizsgálat 0 1 2 1

Célvizsgálat 0 2 3 1

Kockázatitőkealap-
kezelő

Átfogóvizsgálat 0 0 2 2

Célvizsgálat 0 1 1 0

Hitelintézet
(befektetési
szolgáltatás)

Átfogóvizsgálat 3 2 3 1

Célvizsgálat 1 0 0 0

Utóvizsgálat 0 0 1 1

Árutőzsdeiszolgáltató Átfogóvizsgálat 0 0 2 2

Központiszerződőfél Átfogóvizsgálat 0 1 1 0
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rendkívülifeladatok–jogalkotástólkezdődőenaha-
tóságiellenőrzésigterjedő–ellátása.AzMNBaleg-
nagyobbügyfélkörrelrendelkezőpénzügyi intézmé-
nyeknélelőzetesenvizsgáltaazelszámolásokszámítási
módszertanánakjogszabályimegfelelőségét.

ElőzőekentúlazMNBazévfolyamántémavizsgálat
keretébenkiemeltfigyelemmelkísérteazelszámolás-
salésszerződésmódosulássalkapcsolatosfeladatokel-
látását.Atémavizsgálat42bankot,110szövetkezeti
hitelintézetet,73hitelintézettelegyenértékűpénzügyi
vállalkozástés96követeléskezelőpénzügyivállalkozást
érintett.

Azelszámolásésforintosítástárgyátérintőtémavizs-
gálat44pénzügyiintézménynélzárultle,277vizsgálat
voltfolyamatbanazévvégén.Azelszámolásiügyekhez
kapcsolódóanösszesen104ideiglenesintézkedésés
133fogyasztóvédelmifigyelmeztetésszületett,vala-
mintösszesen124millióforintfogyasztóvédelmibír-
ságkerültkiszabásra(5.táblázat).

Azelszámolásjogszabályszerűlebonyolításánakelő-
segítéseérdekébenazérintett intézményekrészére
számosalkalommalszervezettazMNBkétoldalú,illet-
vetöbboldalúszemélyeskonzultációt,továbbáahon-
lapjánafelügyeltintézményekszámárarendszeresen
frissülőkülönaloldalthozottlétre.

Atémavizsgálatkeretébenfogyasztói jelzések,vala-
mintazMNBsajátészlelésealapjánindítottvizsgáló-
dásokeredményeképpenszámosintézkedésrekerült
sor,amelyekelsősorbanatájékoztatásihiányosságok

pótlásárairányultak,azonbannéhányintézményese-
tébenazonnaliintézkedésre,valamintbírságkiszabá-
sáraisszükségvolt.

A jogsértőmagatartás további folytatásátmegtiltó,
valamintajogsértőállapotmegszüntetésételrende-
lőideiglenesintézkedéseketjellemzőenaközzététe-
likötelezettségnemmegfelelő teljesítése,valamint
azelszámolásrólszólóértesítőlevélbenközölthibás
adatoktettékszükségessé,amelyekahelytelenelszá-
molásból,illetveakezelésiköltséghelytelenmegál-
lapításábóleredtek.Fogyasztóvédelmifigyelmeztetés
kibocsátásátegyrésztapanaszkezelésselösszefüggő
anomáliákmegelőzésetetteindokolttá,továbbáan-
nakbiztosítása,hogyatájékoztatólevelekMNBren-
deletnekmegfeleljenek,valamintegyesetbenabírói
ítéletvégrehajtásávalkapcsolatosMNBelvárásokés
álláspontkifejtésérekerültsor.

AzMNBaKúriatv.ésazElszámolásitv.alapján17in-
tézménnyelszembenindítottközérdekűpereseljárást
2015-ben.Kétperegyesítésrekerült,ezáltalaperek
száma16-racsökkent.Egyfelfüggesztettperkivételé-
velvalamennyiperlezárult.Mindenjogerősenlezárult
perérdembeneredményesvolt,aperekeredménye-
képpen valamennyi érintett intézménynek a 2010.
november26-átkövetőidőszakravonatkozóanelkell
számolniukatisztességtelenülelvontösszegekkel.

Azelszámolásés forintosítás tárgyköréntúlszámos
egyébvizsgálatotfolytatottazMNBfogyasztóvédelmi
területe,melyeksoránsikeresenlépettfeltöbb,afo-
gyasztókatkárosítómagatartássalszemben.

5. táblázat
Az elszámolással és forintosítással összefüggő témavizsgálat keretében megtett intézkedések 2015-ben

intézmény típusa ideiglenes intézkedés 
(MNB tv. 87. §–a alapján, darab)

fogyasztóvédelmi figyelmeztetés 
(darab)

fogyasztóvédelmi bírság 
(millió forint)

Bank 5 10 116,3

Szövetkezetihitelintézet 16 13 0,7

Hitelintézetekkelegyenértékű
pénzügyivállalkozás 33 32 6,0

Követeléskezelőpénzügyi
vállalkozás 50 78 0,9

összesen 104 133 123,9

6. táblázat
Az elszámolással és forintosítással nem összefüggő vizsgálatok keretében megtett intézkedések 2015-ben

pénzpiac Biztosítási piac Tőkepiac pénztári piac összesen

Hivatalból(darab) 48 22 2 0 72

Kérelemre(darab) 306 224 16 3 549

Kiszabottbírságösszege(millióforint) 63,6 28,7 1,4 0,1 93,8
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Ezekközülkiemelendőazálogkölcsönnyújtásasorán
észlelt, a fogyasztók számára különösen hátrányos
szolgáltatóimagatartássalszembenifellépés,amely-
nekeredményeképpen szinte teljesenmegszűnt az
extrémrövidfutamidejűzálogjegyekkibocsátásának
gyakorlata.

AzMNBkiemeltfigyelmetfordítottaköveteléskezelési
tevékenységetfolytatópénzügyiintézményekműkö-
désére is,mivelezakiszolgáltatotthelyzetben lévő
fogyasztókatközvetlenülérintőtevékenység,ezértaz
MNBfontosnaktartjaameglévőszabályokbetartá-
sánakellenőrzésétésaszabályozástovábbiszigorítá-
sát.Ennekérdekébenajegybankaktívanrésztvesze
tevékenységtörvényiszabályozásánakkialakításában.

AzMNBazAstraBiztosítótevékenységiengedélyének
visszavonásakapcsánisfolyamatosanaktuálisinformá-
ciókkalláttaelaközvéleményt,megelőzveazesetle-
gesenkialakulópánikhelyzetet.

Afogyasztóvédelmiellenőrzésitevékenységfolyama-
tosfejlesztésekeretébenkikellemelnia felügyelés
módszertanának átalakítását, amelynek alkalmazá-
sávalazMNBfolyamatosanészleliésértékelia fel-
ügyeltintézményekfogyasztóvédelemmelösszefüggő
tevékenységét,ésaszükségesesetekbenhaladékta-
lanulfellépanemkívántmagatartásokkalszemben.
Apróbaügyletkötésmódszertanánakfejlesztésehaté-
konyabbvisszacsatolásteredményezafelügyeltintéz-
ményekirányában,amelyelősegítiafeltárthiányossá-
gokmielőbbimegszüntetését.

APénzügyiFogyasztóvédelmiKözponthoz2015-ben
összesen71918ügyfélszolgálatimegkeresésés5948
kérelemérkezett, amely a 2014. évi értéknek több
mintkétszerese.

Azügyfélmegkeresésekjelentősrésze(41százaléka)az
elszámolássalésforintosítássalkapcsolatostájékozta-
táskérésreirányult,elsősorbanajogosultságra,aha-
táridőkre,atájékoztatólevelektartalmára,agépjár-
mű-hitelekforintosítására,alevontkedvezményekre
ésajogorvoslatilehetőségekrevonatkozóan.Anem
prudensenműködőtőkepiaciszereplőkkelkapcsolat-
banbeérkezettmegkeresésekazösszesmegkeresés
nyolcszázalékát,mígabrókerügyekhezköthetőbe-
adványokazösszesügy5százalékátjelentették,jel-
lemzőenakártalanítástésazigénybejelentéstilletően.
AzAstraBiztosítószolgáltatásainakmegszűnésévelés
akárigényekkelkapcsolatosmegkeresésekazügyfél-
szolgálatijelzésekközel4százalékáttettékki.

APénzügyiFogyasztóvédelmiKözpontintenzívtájé-
koztatástnyújtottafogyasztóknakazelszámolással,
illetveatisztességtelenhitelezőimagatartáskorrek-
ciójávalkapcsolatosteendőikről,jogérvényesítésile-
hetőségeikről.

A pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció része-
kéntaPénzügyi Navigátorfüzetsorozatkeretében18
új tájékoztató füzet jelentmeg azMNBhonlapján,
amelyből15nyomtatottformában,közel200pénzügyi
intézménytöbbmint3000fiókjában,valamint10Kor-
mányablakban,aPénzügyiTanácsadóIrodahálózatnál
ésacivilszervezeteknéliselérhető.Apapíralapúfüze-
tektöbbmint2,8milliópéldánybankerültekkiadásra,
ezzeliselősegítvealakosságpénzügyilegtudatosabb
döntéshozatalát.AzMNBalegfontosabbpénzügyité-
mákatfeldolgozó,onlineelérhetőrövidkisfilmekkel
is segítia teljeskörű fogyasztói tájékoztatást.2015
folyamán8ilyenkisfilm,továbbáközel500pénzügyi
tudatosságotnövelőközösségimédia-tartalomkerült
publikálásra.Emelletttöbbtájékoztatóanyagjelent
megatermészetesszemélyekadósságrendezésérőlis.
AzMNBmegújulthonlapjánkialakítottújfogyasztóvé-
delmihonlap(microsite)hatékonyhozzáféréstbiztosít
aközérthetőfogyasztóitájékoztatókhoz,közel350cikk
közöttkereshetnektematikustartalmakatazérdek-
lődők.

ApénzügyifogyasztóvédelmiCivilHálóbanrésztvevő
civilszervezetekafogyasztók,kiemeltenasérülékeny
társadalmicsoportok(nyugdíjasok,diákok)számára
550fogyasztóijogérvényesítéstsegítőéstájékoztató
rendezvénytszerveztek.Ilyenrendezvényvoltpéldául
azáltalánosiskolásoknaktartottalapvetőpénzügyek-
ről szóló tájékoztató, az elszámolással kapcsolatos
rendezvények,anyugdíjasokrészéreszervezettinter-
netbankravonatkozóoktatás.AzMNBtámogatásával
működőPénzügyiFogyasztóvédelmiTanácsadóIroda
hálózataazország11megyeszékhelyénközel13000
ügybennyújtotttájékoztatásiéstanácsadásiszolgál-
tatástazévfolyamán.APénzügyiFogyasztóvédelmi
Központacivilszervezetekszámára2015-ben12fó-
rumotésnégyszakmaikonzultációttartott.

3.4. szANálás

AzelsőnegyedévbenazMNBáltalfeltárttőkepiacivisz-
szaélésekfolyományakéntaszanálásifeladatkörében
eljáróMNBtöbbintézménynélisvizsgálta,hogyfenn-
állnak-eazérintettintézményszanálásalávonásának
törvénybenmeghatározott feltételei (Dél-Dunántúli
RegionálisBankZrt.,Észak-magyarországiRegionális 
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Bank Zrt, Buda Regionális Bank Zrt., Dél-Dunántúli
TakarékBankZrt., valamintaBuda-CashBrókerház
Zrt.).Aszanálásalávonásfeltételeiamegállapítások
szerintegyikesetbensemteljesültek.Aszanálásifel-
adatkörébeneljáróMNBtovábbáaktívszerepetvállalt
abetétesekésbefektetőkkártalanításaérdekébenaz
országosBetétbiztosításiAlap(oBA),valamintaBe-
fektető-védelmiAlap(Beva)részérenyújtottMNBlik-
viditásikölcsönökbiztosításábanésahitelnyújtások
feltételeinekkialakításában.Ennekisköszönhető,hogy
azösszesérintettintézményügyfeleinekkártalanítása
atörvényihatáridőnbelülmegkezdődhetett.

AzMNB elkötelezettségének eredményeként 2015
júniusábansorkerült–hétország,valamintazEuró-
paiBankhatóság(EBA)ésazEurópaiKözpontiBank
(EKB)képviselőinekrészvételével–azMNBfelelőssé-
gikörébetartozószanálásikollégiumelső,majd2015
decemberében megtartott második ülésére. Ezzel
MagyarországazEurópaiUnióbanelsőkéntindította
elahitelintézetekésabefektetésivállalkozásokhely-
reállításárólésszanálásárólszólóeurópaiuniósirány-
elv(BankRecoveryandResolutionDirective–BRRD)
alapján a felelősségi körébe tartozó bankcsoportot
érintőszanálásikollégiumműködésétéskezdtemeg
acsoportszintűszanálásitervelőkészítését.

AzMNBtevékenyrésztvevőjeaszabályozásikörnyezet
alakításánakmindeurópaiuniós,mindhazaiszinten.
EnnekmegfelelőenazMNBtöbbekközött folytatta
a szanálási keretrendszer koherenciájának tovább-
fejlesztéseérdekébenmegkezdettmunkáját, illetve
az év soránmegtörtént az EBA iránymutatásoknak
aszanálásihatósággyakorlatábatörténőintegrálása
is:aBRRDértelmébenésavonatkozóEBAiránymuta-
tásokalapjánazMNBkidolgoztaésSzanálásikézikönyv
formájábankiadtaaszanálásieljárástafelkészüléstől
afolyamatlezárásigátölelőmódszertanát.Azintenzív
szakmaimunkaeredményekéntazévmásodikfelé-
benelkészülttovábbáamásodikszanálásitárgyúMNB
rendelettervezet,aszanálásicélokmegvalósulásaelő-
zetesvizsgálatánakmódszertanatárgyában.AzMNB
decemberbendolgoztakiarendkívüliadatszolgálta-
táskeretébenbekértinformációkalapjánkialakított
kockázatiprofilarányában,aSzanálásiAlap részére
fizetendőéveshozzájárulásravonatkozójavaslatter-
vezetét,melyetaszanálásfinanszírozásirendszerhez
való előzetes hozzájárulás témájában kiadott, köz-
vetlenülalkalmazandóEU-srendeletben(Rendelet)

foglaltakalapjánhatározottmeg.AzévsoránazMNB
adatigénylések, elemzői háttérmunka, valamint az
érintettintézményekkelfolytatottkonzultációformá-
jábanmegkezdteaszanálásitervezést.

AzMNBkiemeltfeladatánaktekintiapiaciszereplők
megfelelő formában történő tájékoztatását a tevé-
kenységétérintőszabályozásiváltozásokvonatkozásá-
ban.Ennekérdekében2015szeptemberébenmásodik
alkalommalrendezettpiacikonzultációt,melynekcélja
azEU-séshazaiszanálásiszabályozásifejleményekés
azazokbólfakadó,piaciszereplőkkelszembenielvá-
rásokközösáttekintésevolt.

AzMNB nemzetközi szinten is aktív szerepet vállal
a szanálási keretrendszer továbbfejlesztésében és
anemzetközikapcsolatokkiépítésében.AzMNBszak-
értőialakítórésztvevőianemzetköziéseurópaiszer-
vezetekszanálásitémájúmunkacsoportjainak,ame-
lyekközülkiemelkedikaBRRDegyesrendelkezéseit
értelmeznihivatottszakértőihálóban(Q&Anetwork)
valórészvétel,valamintazMNBszakértőiáltal,azEu-
rópaiBizottságtólérkezettmegkeresésalapjánMoldá-
viábantartotttöbbnaposszeminárium(ún.technical
assistance)azEurópaiUnióbankfelügyeletiésszaná-
lásiszabályozásárólésezekmagyarországialkalmazási
tapasztalatairól.

2015-benazMNBlegfontosabbfeladataezenaterü-
letenazMKBBankZrt.(MKB)szanálásavolt.AzMNB
2014.december18-ánszanálásalávontaazMKB-t,és
megkezdteazintézményújjászervezését,felgyorsítva
ajövedelmezőségvisszanyeréséhezszükségesátalakí-
tásokat.AzMNBleépítetteazMKBalaptevékenységé-
hezszorosannemkapcsolódóüzletágakat,ésátalakí-
tottaazautófinanszírozássalfoglalkozócégcsoportot,
megtartvaalízingüzletágat.Szinténareorganizáció
részekéntjelentősencsökkentekaműködésiköltségek,
többekközöttmérséklésrekerültavezetőiésalkalma-
zottilétszám,fiókbezárásokrakerültsor.

Aszerkezetátalakításmellett,2015elejétől–egykét-
lépcsősfolyamatrészeként–abankotterhelőrossz
portfólióelemekleépítéseiselkezdődött.Elsőlépés-
ben külső szakmai tanácsadóbevonásamellett sor
kerültakereskedelmiingatlanfinanszírozásiügyletek-
bőlállórosszeszközportfóliópiacikörülményekkö-
zötttörténőmeghirdetésre.Ennekeredményeként,
aSzanálásitörvény2alapján–elsőalkalommalkerült

2Apénzügyiközvetítőrendszeregyesszereplőinekbiztonságáterősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló2014.éviXXXVII. törvény
(Szanálásitörvény).
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sorhazánkbanszanálásieszközalkalmazására:asza-
nálásieljáráskeretébenértékesítésre(vagyonértéke-
sítés)kerültazMKBBankszámosszindikált,külföldi,
illetőlegmagyaringatlanfinanszírozásiügyletbőlálló
eszközportfóliója. Második lépésben leválasztásra
került a hitelintézetről amegmaradó kereskedelmi
ingatlan-portfólió(eszközelkülönítés).Aszanálásifo-
lyamateurópaiuniósszabályoknakvalómegfelelése
érdekébenazMNBintenzívtárgyalásokatfolytatottaz
EurópaiBizottságilletékesfőigazgatóságaival,aminek
eredményekéntazEurópaiBizottság2015.december
16-ánközzétettdöntéséveljóváhagytaakereskedel-
mi ingatlan-portfólió eszközelkülönítés keretében
történő leválasztását.AzEurópaiBizottságdöntése
értelmébenaSzanálásiAlapáltallétrehozottMSZVK
MagyarSzanálásiVagyonkezelőZrt.(MSZVK)azMKB
leválasztandóeszközeitegy függetlenértékelőáltal
meghatározott–ajelenlegipiaciértéknélmagasabb–,
úgynevezettténylegesgazdaságiértékenvettemeg.
Azeszközállományátvételéhezszükségesforrástpiaci
alapon–jogszabályonalapulóállamikészfizetőkezes-
ségvállalásmellett–hazaikereskedelmibankokbólálló
konzorciumbiztosította.

AzMNBszakmaitámogatástnyújtottaSzanálásiAlap-
nakazMSZVK létrehozásához, a forrásbevonáshoz,
valamint a követelés és eszközállomány-átruházás
összetettfolyamatánaklebonyolításához.

A tranzakció érdekében szakértői kirendelésekre is
szükségvolt(aténylegesgazdaságiértékmegállapí-
tása,azingatlanportfólióértékelése,függetlenértéke-
lésekelkészítése,valamintazMKBszerkezetátalakítási
ésközéptávúüzletitervefelülvizsgálatatárgyában).

2015. utolsó negyedévébenmegkezdődött azMKB
értékesítésénekelőkészítése is,melybenbefektetői
találkozókutándecemberbenbeérkeztekamegvá-
sárlásravonatkozónem-kötelezőérvényűajánlatok,
illetveelkezdődöttafelkészülésabankbefektetőiát-
világítására.

3.5. FizeTéSi éS éRTéKpApíR-
ElszáMolási rENdszErEK

A hazai pénzforgalom biztonsága

pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalatai

AzMNB2015-benapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásá-
rólszóló2009.éviLXXXV.törvény(atovábbiakban:Pft.)
ésapénzforgalomlebonyolításárólszóló18/2009.(VIII.
6.)MNBrendelet(atovábbiakban:MNBr.)előírásai 

betartásánakellenőrzését22hitelintézetnél, illetve
EU-shitelintézetifióktelepnél(atovábbiakbanegyütt:
hitelintézetek)végezteel.Atervszerintiellenőrzése-
kentúlmenően2015.évelejénlezárásrakerült2014.
évrőláthúzódó10ellenőrzésis,melyekközül5vizs-
gálatazintézkedésekelőírásamellettösszesen24,2
millióforintösszegűbírságkiszabásávalzárult.Kettő
esetbena2014-benelvégzettellenőrzésalapjánelőírt
intézkedéseketahitelintézeteknemmegfelelőentel-
jesítették,ezértesetükbenújabbintézkedéselőírására
ésismételtbírságkiszabásáravoltszükségösszesen
4,2millióforintösszegben.A2015-benelvégzettel-
lenőrzéseksorán176esetbenkerültmegállapításra
jogszabályi rendelkezés megsértése. Ezek közül 14
vizsgálat intézkedésekalkalmazásával (kötelezettsé-
gekhatáridőre történőteljesítésénekelőírásávalés
ehhez kapcsolódóan rendkívüli adatszolgáltatásra
kötelezéssel)zárult,amelyekközülaszabálysértések
súlyamiatt5hitelintézetnélösszesen38,8millióforint
bírságkerültkiszabásra.Ígyazelőzőévrőláthúzódó,
valamintazutóellenőrzésekkelegyüttösszesen67,2
millió forintbírságkiszabásárakerültsor2015-ben.
Emelletthathatóságieljárás2015.december31-én
mégfolyamatbanvolt.

Azellenőrzésekfeltárták,hogyahitelintézeteknem
tartottákbeazPft.-nekazügyfelekelőzetesésutóla-
gostájékoztatására,apénzforgalmiszolgáltatásnyúj-
tására vonatkozó keretszerződés formai és tartalmi
követelményeire és annakmódosítására, a fizetési
számlamegnyitására,afizetésiműveletekhelyesbíté-
sére,afelelősségiéskárviselésiszabályokra,valamint
asorbaállításravonatkozóegyesszabályait.AzMNBr.
vonatkozásábanazMNBhiányosságokatállapítottmeg
afizetésimegbízásokátvételére,amásikpénzforgalmi
szolgáltató,illetveazügyfélfelétörténővisszautasítá-
sára,asorbaállítására,arészteljesítésére,ahatósági
átutalásimegbízásraésazátutalásivégzésre,afizetési
megbízásteljesítésére,afizetésiszámlajavárakezde-
ményezettfizetésiműveletpénzforgalmiszolgáltatók
közöttiteljesítésére,azértéknapra,afizetésiművelet
összegénekakedvezményezettrendelkezésérebocsá-
tására,valamintacsoportosbeszedéseklebonyolítá-
sáravonatkozószabályokatilletően.Aszabályszegések
közül leggyakrabbanaPft.előzetes, illetveutólagos
tájékoztatásikötelezettségetelőíró,ésazMNBr.fizeté-
siműveletekösszegénekakedvezményezettrendelke-
zésérebocsátásávalösszefüggőelőírásokmegsértése
fordultelő.

Apénzforgalmihatósági ellenőrzés ahitelintézetek
ésegyébpénzforgalmiszolgáltatókjogszabálykövető
magatartásának erősítésével hozzájárul a pénzügyi 
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közvetítőrendszermegbízható,szabálykövetőműködé-
séhez,azügyfelekszámárakiszámíthatópénzforgalmi
folyamatokbiztosításáhozésezenkeresztülaszolgáltatá-
sokatigénybevevőfogyasztókhatékonykiszolgálásához.

pénzforgalmi állásfoglalások

2015 sorána jegybank közigazgatási ésügyfélmeg-
keresésekalapján23pénzforgalmitárgyúállásfogla-
lást,illetveszakmaivéleménytadottki.Négyesetben
európaiuniós jogalkotással kapcsolatbankerült sor
pénzforgalmiszempontúvéleményadásra,19esetben
pediglakossági,intézményiésközigazgatásieredetű
egyébmegkeresésekalapjánadottállásfoglalástvagy
szakmaivéleménytazMNB.

Az internetes fizetések biztonságára vonatkozó 
nemzetközi ajánlások átültetése a hazai 
gyakorlatba

Azinternetenkeresztültörténőfizetésimegoldások
gyorsfejlődésemiattelengedhetetlennéváltakap-
csolódóbiztonságikövetelményekkialakítása.Ennek
érdekébenazEurópaiKözpontiBank(EKB)ésazEu-
rópai BankfelügyeletiHatóság (EBA) közöttiegyütt-
működéskeretében,valamintatagállamok–ígyMa-
gyarország–közreműködésévelkialakításrakerültekaz
internetesfizetésekrevonatkozóspeciálisellenőrzési
ésbiztonságiintézkedések.Ezekalapvetőenazügyfe-
lektájékoztatására,valamintazügyfelekkelfolytatott
kommunikációmódjáravonatkozóegységesajánlások
ésiránymutatások.AvéglegesiránymutatástazEBA
2014végénadtaki,amelynekatagállamokbanmű-
ködőpénzforgalmiszolgáltatóknakésfizetésimódok-
nak2015.augusztus1-jétőlkellmegfelelniük.AzMNB
mintilletékeshatóságteljesmértékbentámogatjaaz
iránymutatáscélját,ésegyetértazügyfelekbiztonsá-
gának,valamintazérzékenyfizetésiadatokvédelmé-
nekfontosságával.EnnekmegfelelőenaMNBelkészí-
tetteazinternetesfizetésekbiztonságávalkapcsolatos
hazaiajánlást.Azajánlásvonatkozikmindenolyanin-
tézményre,amelyinternetalapúfizetésiszolgáltatást
nyújtügyfeleinek.Azajánlásnakvalómegfeleléstaz
MNBapénzforgalmiellenőrzésekkeretébenvizsgálja.

fizetési és elszámolási rendszerek

A hazai fizetési és elszámolási rendszerek 
felvigyázása

AzMNBPénzügyiStabilitásiTanácsaelfogadtaafize-
tési,értékpapír-elszámolásiéskiegyenlítésirendszerek
2015.éviműködésérőlkészítettbeszámolót,melynek

megállapításaiszerintazMNBValósIdejűBruttóEl-
számolási Rendszere (VIBER), agIRo Zrt. általmű-
ködtetettBankköziKlíringRendszer (BKR),valamint
aKELERCsoportértékpapír-elszámolásiéskiegyenlí-
tésirendszereimagasmegbízhatóságmellett,nagyobb
incidenseknélküléselegendőlikviditássalüzemeltek
2015-ben.

Átfogó felvigyázói értékelések a megújult 
felvigyázási keretrendszer segítségével

AzMNBáltalfelvigyázottrendszerekmegbízhatóésha-
tékonyműködésénekbiztosításaérdekében2014-ben
megtörtént a pénzügyi infrastruktúrákra vonatkozó
újnemzetközifelvigyázóialapelvekhazaigyakorlatba
valóátültetése,melynekrészekéntmegújultazaddig
alkalmazottkockázatalapúfelvigyázásikeretrendszer.
Ennekköszönhetően2015-benmáramegújítottke-
retrendszeralapjánvalósultmegarendszerekátfogó
felvigyázóiértékelése.Azértékelésekmegállapításai
alapjánelmondható,hogyahazairendszerekavizsgált
időszakbanbiztonságosan,hatékonyanésátláthatóan
működtek, így támogatvaahazaipénz-és tőkepiac
működésétéserősítettékezzelapénzügyistabilitást.

Tovább gyorsult a belföldi átutalások lebonyolítása

Azátutalásoksebességénektovábbigyorsításaésaha-
tékonyságnöveléseérdekében2015.szeptember7-től
azMNBésagIRoZrt.azelszámolásiciklusokszámát
a korábbiötrőltízreemelte, vagyismunkanapokon
mártízciklusbankerülnekabankközitranzakciókel-
számolásra.A fejlesztés révén,munkanapokonmár
7:30-korvégrehajtásrakerülazelsőelszámolásicik-
lus,amelybiztosítjaakedvezményezettbankszámlá-
konazátutalásokkorábbihozzáférhetőségét,azutolsó
elszámolásicikluspedigkésőbb–17:00órakor–kerül
lebonyolításra.Akorábbiciklusfőkéntalakosságszá-
máraelőnyös,mígazelszámoláskésőbbiidőpontjai
inkábbavállalatiszektorszámárakedvezőek,mivel
későbbiidőpontigvanlehetőségátutalásokindítására
aznapiteljesítéssel.Akorábbiéskésőbbiciklusokbe-
vezetésévelafizetéseklebonyolításáraanaponbelül
rendelkezésreállóidőismegnövekedett.Azüzemidő
kiterjesztésévelésmásfejlesztésekkelösszehangolva
aBankköziKlíringRendszer(BKR)napközbenielszámo-
láskiegyenlítésétvégzőValósIdejűBruttóElszámolási
Rendszer(VIBER)üzemidejeszinténmeghosszabbo-
dott,arendszerindítására2015.augusztus3-tólreg-
gel8:00órahelyettmár7:00órakorsorkerül.Afej-
lesztéseredményekéntazátutalásokakorábbikicsit
többmintkétórahelyettátlagosanmárkevesebbmint
másfélóraalattmegérkezhetnekakedvezményezettek 
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számláira.Abeérkezőjóváírásokbólemelkedhetana-
ponbelüllebonyolíthatótovábbifizetésekszáma,to-
vábbjavulhatavállalatiszektorlikviditáskezelésének
hatékonysága,valamintcsökkenhetavárakozásiidő
afizetésmegtörténtétkövetőügyletekesetében(pl.
adásvétel,áruátvétel),ígyazátutalássaltörténőfizetés
többesetbenjelenthetkedvezőbbalternatívátakész-
pénzesfizetéssel szemben.A ciklussűrítés eredmé-
nyeként–azeddigitapasztalatokalapján–csökkent
azegyeselszámolásiciklusokforgalma,amikedvező
hatássallehetabankilikviditásrais.Afejlesztéshozzá-
járulhatazelektronikustranzakciókszámánaktovábbi
növeléséhezis,ezáltalhatékonyabbáválikapénzfor-
galomműködéseéscsökkennekatranzakcióklebo-
nyolításánaktársadalmiköltségei.

A forint csatlakozott a folyamatosan kapcsolt 
kiegyenlítési mechanizmushoz (clS)

Aforint2015.november16-ánsikeresencsatlakozott
aCLS-rendszerhez.2014 februárjábanazzala céllal
indítottközösprojektetazMNBésaCLSBankInter-
national,hogya forintkiegyenlítésidevizáváváljon
aCLSáltalnyújtott,folyamatosankapcsoltkiegyenlí-
tésiszolgáltatásfelhasználóiszámára.Ahitelintézetek
aforintcsatlakozásátmegelőzőentizenhétdevizában
tudtákmultilaterálisnettómódonkiegyenlíteniade-
vizaügyleteketarendszerben.Amagyarfizetőeszköz
tizennyolcadikkéntvalócsatlakozásávallehetőségnyílt
arra,hogyaforintésmásCLS-devizákközöttiügyle-
tek–akorábbankevésbékezelt–devizakiegyenlítési
kockázattólmentesenkerüljenekvégrehajtásraaszol-
gáltatáshoz csatlakozó hazai és nemzetközi bankok
esetében.ACLSáltalnyújtottszolgáltatástehátazzal,
hogy nemzetközileg harmonizált folyamatokat hoz
létre,hozzájárulmindanemzetközi,mindpedigaz
országonbelülibankköziegyüttműködésbiztonságá-
naknöveléséhez.Azelmúltévbenelvégzettfeladatok
közétörvény-ésszabályzatalkotási,informatikai,illetve
üzletmenetbeliváltoztatásoktartoztak,melyekmind
aztacéltszolgálták,hogyacsatlakozáshozszükséges
működésikörnyezetmegteremtődjön.

Az MNB meghívást kapott a Cls kooperatív 
felvigyázását végző nemzetközi munkacsoportba

Anemzetköziszolgáltatástnyújtódevizakiegyenlítési
rendszer(CLS)felvigyázásaazérintettországokjegy-
bankjainakrészvételével,arendszerszékhelyeszerinti
jegybankvezetésévelzajlik.ACLSesetébenaFederal
ReserveBankofNewyorkazelsődlegesfelvigyázó.
Akooperatívfelvigyázáseszközrendszereésfeladata
megegyezik a nemzeti pénzügyi infrastruktúrákhoz

kapcsolódófelvigyázáséval.Tekintettelarra,hogy2015
novemberébenaforintbevezetésrekerültaCLSki-
egyenlítésimechanizmusba,azMNB,18.jegybankként
meghívástkapottakooperatívfelvigyázóifeladatokat
ellátó nemzetközi bizottságba. AzMNB kooperatív
felvigyázásbanvalórészvételehozzájárulabankrend-
szerhez,illetveanemzetközifizetésiéskiegyenlítési
rendszerekhezkapcsolódókockázatokfeltárásáhozés
csökkentéséhez.

létrejött a renminbi elszámolási központ 
Magyarországon

Azelmúltévekbenakínai gazdaságpolitikakiemelt
céljává vált a renminbi nemzetközi használatának
növelése.AzMNBaJegybankiRenminbiProgramke-
retében,Közép-Kelet-Európábanelsőkénttámogatja
arenminbinemzetközielszámolásokbanbetöltöttsú-
lyánaknövelését.AzMNBfontoscéljaaprogrammal
apénz-,deviza-éstőkepiaci infrastruktúrákmegte-
remtése,aklíring-éselszámolásirendszerfejleszté-
se,valamintakínaitőkepiaciengedélyekrőltörténő
tárgyalásoktámogatásaarenminbielszámolásokhoz
kapcsolódópénzügyi,vállalatiéskormányzatiszerep-
lőkbevonásával.

AzMNBésaPeople’sBankofChina(PBC,aKínaiNép-
köztársaságjegybankja)2015.június27-énmegálla-
podástkötöttarenminbielszámolásimechanizmus
magyarországilétrehozásáról,majdjúlius1-jénaPBC
aBankofChinamagyarországifióktelepét jelölteki
hivatalos renminbi elszámolóbankká. Budapest így
az ötödik renminbi központtá válhatott Európában
Frankfurt, London,Párizsés Luxemburgmellett.Az
elszámolásforgalmimegállapodáskeretébenaPBCés
azMNBmegegyezettarról,hogyarenminbielszámo-
lásfelügyeletétésfelvigyázását,azinformációkcseré-
jét,valamintarendszerértékelésétésfejlesztésétösz-
szehangoltan,együttműködvelátjákel.Arenminbiben
denomináltbetéteketgyűjtőéshiteleketisnyújtóbu-
dapestielszámolóközpontkönnyebbhozzáféréstfog
biztosítaniakínaipénzügyirendszerhez,megkönnyíti
akínaiésamagyarvállalatokközöttiügyleteket,ésse-
gítiakínaidevizáthasználóbefektetőktevékenységét.

Tovább bővült a pénzforgalmi táblakészlet

AzMNBpénzforgalmipublikációjakibővültafizetési-
ésértékpapír-elszámolásirendszerekkelkapcsolatos
fontosabbstatisztikákatbemutatótáblakészlettel,így
lényegesenbővebbésrészletesebbadatokkalsegíti
ahazaipénzügyiinfrastruktúrákmegismerését.Asta-
tisztikai táblák szokásos formában való publikálása
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mellettazMNB2015-benelőszöregyolyaninteraktív
felületetiskészített,melyegyszerűbbééslátványosab-
bátesziazadatelemzést,valamintafizetésirendszerek
főbbtrendjeineknyomonkövetését.Azinteraktívfe-
lületazalábbilinkenkeresztülérhetőel:http://www.
mnb.hu/letoltes/interaktiv-felulet.swf

egyéb információk

ismét nemzeti tulajdonban a magyar tőzsde

2015.december9-énazMNBakorábbiosztráktulaj-
donosokkalaláírtadásvételiszerződésésazaztkövető
versenyhatóságiengedélymegszerzéseeredménye-
képpenaBudapestiÉrtéktőzsdeZrt.75,75százalékos,
vagyisminősítetttöbbséggelrendelkezőtulajdonosává
vált, ígyatőzsdeújranemzetitulajdonbakerült.Az
MNBkiemeltcélja,hogyfejlesszeatőzsdétésmegfe-
lelőméretű,hatékonyanműködőtőkepiacotalakítson
ki,mivelezhozzájárulegyegészségesebbszerkezetű
pénzügyirendszerhezés–atőzsdénjegyzettvállalatok
átláthatóságánakbiztosításarévén–agazdaságto-
vábbifehéredéséhez.ABÉTZrt.újstratégiaicéljainak
elérésétsegítiamostkialakult,hatékonyműködést
biztosítótulajdonosiszerkezet,valamintakormány-
nyal történőegyüttműködésamagyar tőkepiac fej-
lesztéseérdekében.AzMNBszámosolyanstratégiai
újításbevezetésérekészül,amelyekahazaitőkepiac
fejlesztésétésatőzsdeerősítésétszolgálják,továbbá
amelyekmegfelelőösztönzőketbiztosítanakahazai
tőzsdeikibocsátókésbefektetőkszámára.Azújstra-
tégiakidolgozásasoránazMNBegyüttkívánműködni
azérintettpiaciszereplőkkel,ezértlétrehoztaarészvé-
telükkelműködőTőzsdeiTanácsadóTestületet.

pénzforgalommal és fizetési rendszerekkel 
kapcsolatos publikációk 

2015.június9-énmegjelentaFizetési rendszer jelen-
tés 2015címűjegybankikiadvány,amelyrészletesen
bemutatjaahazaifizetésimódokéseszközökfejlő-
dési tendenciáit, a pénzforgalom hatékonyságának
alakulását, továbbá a hazai fizetési és elszámolási
rendszerekműködésévelésazokfelvigyázásávalkap-
csolatos fejleményeket. Ezen túlmenően a 2015-ös
évsoránmindenMNBSzemlébenjelentmegpénz-
forgalmitárgyújegybankitanulmány(összesennégy
darab),melyekajegybankhonlapjánelérhetők.Ata-
nulmányokelemzikatakarékszövetkezetiintegráció
várhatópénzforgalmihatásait,azátutalásokidőszük-
ségletétanapközbenielszámolásban,azMNBáltal 

üzemeltetett,nagyértékűfizetésirendszerben3telje-
sülő,egynaposfedezetlenbankköziügyletekjellem-
zőit,valamintaháztartásokfizetésiszokásairólkészült
felméréseredményeit.EzenfelülazMNBfőkéntaka-
démiai jellegű kutatásokat bemutató, angol nyelvű
WorkingPapersorozatának2015/3.számábanjelent
megafizetésirendszertérintőközpolitikaidöntések
hatásainakkiértékeléséreéselőrejelzésrekidolgozott
egyensúlyimodell.AtanulmánytazMNBszakértője
aBankofCanadameghívásáraakanadaiottawában
rendezettelektronikuspénzésfizetésektémakörben
meghirdetett éves konferencián előadás keretében 
ismertette.

3.6. devizATARTAléK-KezeléS

A tartalék tartásának céljai

MásjegybankokhozhasonlóanazMNB–azMNBtv.-
benrögzített–egyikalapvetőfeladataazországdevi-
zatartalékainakkezelése.AzMNBtöbbfunkcióellátása
céljábóltartdevizatartalékot:

–anemzetközibefektetőikörnyezetelvárásainakmeg-
felelőtartalékbiztosítása(„internationalcollateral”),

–intervencióskapacitásbiztosítása(azazamonetáris
ésárfolyam-politikatámogatása),

–devizalikviditásbiztosításaabankrendszerszámára,

–az állam tranzakciós devizaigényének biztosítása
(államadósság-kezelés támogatása, állam deviza-
kifizetéseinekkielégítésestb.).

ApiaciszereplőkésazMNBáltaliskiemeltenkövetett
tartalékmegfelelésimutatóa–nemzetközilegiselter-
jedt–guidotti-szabály.Ezalapján2015folyamánvégig
kedvezővoltatartalékmegfelelés.Adevizatartalékaz
egyébtartalékmutatókatnézveisérdembenabefekte-
tőielvárásokfeletttartózkodott.AzMNBrendszeresen
felülvizsgáljaatartalékokkívánatosszintjét,ésszükség
eseténalehetségeskeretekenbelüllépéseketkezde-
ményezamegfelelőszintelérésére.

Amonetáriseszköztárkeretébenaválságotkövetően
bevezetett,abankrendszerdevizalikviditásáttámogató
devizaswaprendelkezésreállásmögöttmegfelelőmé-
retűlikviddevizatartalékáll.Amonetárispolitikaicélú
swapeszközökmelletta2015-ösévbenkiemelendőek
voltakmégalakosságidevizahitelekkonverziójához

3ValósIdejűBruttóElszámolásiRendszer

http://www.mnb.hu/letoltes/interaktiv-felulet.swf
http://www.mnb.hu/letoltes/interaktiv-felulet.swf
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köthetőswapeszközök,melyeksegítségévelazMNB
biztosítottaabankrendszerszámáraadevizahitelek
forintosításábóleredődevizaigényét.

Atranzakcióscélokhozkapcsolódóantovábbraisaz
államiadósságkezeléshez szükségesdevizalikviditás
biztosításavolta legfontosabb.Azállamdevizaköt-
vény-visszavásárlásthajtottvégreazadósságkezelés
keretében, illetve a devizában denominált állam-
adósság lejáratánaknagyrészétforintállampapírok
kibocsátásávalújítottameg,melyhezjelentősenhoz-
zájárultazMNBönfinanszírozásiprogramja.Ekörben
említhetőmégaköltségvetésiszervekdevizaigényé-
nekfolyamatosbiztosítása.AzEurópaiUniótólérkező
transzferekszinténazMNB-nfolynakkeresztül,ezek
azutóbbiéselkövetkezőévekbenisjelentősforrásai
atartalékfelépítésének.Afentitranzakcióscélokkielé-
gítése2015sorániszökkenőmentesenzajlott.

AzMNBtisztánvagyonfelhalmozáscéljábóltovábbra
semtartdevizát.Törekszikviszontarra,hogyamin-
denkori szükségesmennyiségűdevizatartalék keze-
lésekorahozamszempontokatisérvényesítse,vagyis
annakértékétfelelősvagyonkezelőkéntmegőrizze,és
lehetőségszerintgyarapítsa.

A tartalék nagysága

Ahivatalosdevizatartalékoknagyságaazévsorán4,26
milliárdeuróvalcsökkent,így2015.évvégén30,3mil-
liárdeuróttettki.

AtartalékállományátelsősorbanazÁllamadósságKe-
zelőKözpontZrt.(ÁKK)ésazMNB-kötvénylejárataiés
egyébadósságkezelésitételeicsökkentették.Kieme-
lendőazÁKKfebruár3-i1,5milliárddollár,decem-
ber21-i1milliárdeuronévértékűPEMÁK,illetveaz
MNBoktóber14-i10milliárdjapánjenkötvénylejá-
rata.Emellettazévmásodikfelébenközel1,1milliárd
eurónyielőtörlesztéstörtént.Egyébadósságkezelési
tételek,beleértveazönfinanszírozásiprogramkereté-
benvisszavásároltmagyarállamidevizakötvényeket,
továbbáaköltségvetésiszervektőlérkezettmegbízások
mintegy1milliárdeuróvalmérsékeltékatartalékokat.
Akorábbiévekhezhasonlóanalegjelentősebbtarta-
léknövelő tétel az EurópaiUniótól kapott transzfer
volt,melyneknagysága2015-ben4,4milliárdeurót
tettki.Adevizatartaléksajáthozama50millióeuro
volt.Alakosságidevizahitelekkonverziójáhozköthető
kifizetésekmintegy3,8milliárdeuróvalcsökkentették
a tartalékok nagyságát. A rövid fedezett betétállo-
mányváltozásamintegy340millióeurócsökkenést 
jelentett.

A devizatartalék pénzügyi teljesítménye és 
kockázatai

AzMNBatörvénybenrögzítettalapfeladatainakel-
látása, az ország devizatartalékának kezelése során
szükségszerűen pénzügyi kockázatokkal szembesül.
Alapelv,hogyavállaltkockázatokmértékeigazodjon
azalaptevékenységcéljaihoz,akockázatokmértéke
legyenismert,akockázatvállalás legyentudatos,és
az intézmény kockázatvállalási képességével össz-
hangbanlegyenkorlátozott.Adevizatartalék-kezelés
soránalikviditás,abiztonságésahozamhármascél-
rendszerénekkellmegfelelni,amiaztjelenti,hogyaz
MNBakockázatokelőredefiniáltalacsonyszintjének
folyamatosbetartásamellettpróbáljaelérnialehető
legmagasabbhozamszintet.

Atöbbijegybankifeladathozhasonlóanadevizatar-
talék-kezelésselkapcsolatban isaMonetárisTanács
a legfőbb döntéshozó testület, mely meghatároz-
za a devizatartalékkal kapcsolatos célokat, igénye-
ket,úgymintatartalékszintjét, likviditását,döntaz
optimalizációsdevizáról,akockázatvállalásistratégiá-
rólésatartalékbefektetéséneklegfontosabbszámsze-
rűstratégiaiparamétereiről.Azoperatívdöntésihatás-
körökgyakorlását,adevizatartalék-kezelésistratégia
végrehajtásátaMonetárisTanácsáltalmeghatározott
keretek közöttaz Igazgatóság végzi. Az Igazgatóság
hagyjajóváakockázatvállaláskereteitadólimitrend-
szert:atartalékportfóliókkockázatainakbenchmarkok-
hozképestengedélyezettmaximáliseltéréseit,apart-
nerlimiteket és a tartalékkezelésben engedélyezett
befektetésiinstrumentumokkörét.

Atartalékkezeléskétfőpilléreabenchmarkrendszerés
alimitrendszer.Afüggetlenteljesítménymérésakoc-
kázatvállalásipolitikafontoseleme.Aportfóliókezelés 

10. ábra
A devizatartalék nagyságának alakulása
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sikerességénekméréseérdekébenmindentartalék-
portfólió teljesítménye összevetésre kerül egy
referenciaportfólió(azúgynevezettbenchmarkport-
fólió) teljesítményével. A benchmarkportfóliók azt
mutatjákmeg,hogyugyanolyanbefektetésiparamé-
terekmellettegyszélespiaciszegmenstreprezentá-
lópasszívankezeltportfóliómilyenhozamothozott
volna.Adevizatartalék-kezelésitevékenységteljesít-
ménye ezen referenciaportfóliókkal szemben kerül
kimutatásra.AzMNBhozam-kockázatpreferenciáját
tükrözőésaportfóliókteljesítménymérésétszolgáló
benchmarkokatazüzletiterülettőlfüggetlenkockázat-
kezelésiszervezetiegységtartjakarban.

Adevizatartalék-kezeléshez kapcsolódóana legfon-
tosabb kockázati kategóriák a piaci kockázat, a lik-
viditási kockázat, a hitelkockázat, a kiegyenlítési és
partnerkockázat. A devizatartalék-kezelés pénzügyi
kockázatainakvállalhatómértékétazMNBlimitekkel
korlátozza.Ajegybankokrajellemzőkonzervatívtarta-
lékportfólió-kezelésnekmegfelelőenazMNBszigorú
limitrendszertalkalmaz,amelyazelvártmagasszintű
hitelminősítésekmellettpiaciésegyébindikátorokat
isfigyelembevesz.

Az MNB a devizatartalék-kezelés során különböző
kockázat-minimalizálási technikákatalkalmazannak
érdekében,hogyavállaltkockázatokazMNBkockáza-
titoleranciájánakmegfeleljenek.Aderivatíveszközök
esetébenazMNBapartnereivelISDA(International
SwapsandDerivativesAssociation)éskapcsolódóCSA
(CreditSupportAnnex)szerződéseketkötött,amelyek
letételhelyezés(marginolás)révénapartnerrelszem-
ben potenciálisan keletkező hitelkockázati kitettsé-
getalacsonyszintentartják.AgMRA(globalMaster
RepurchaseAgreement)szerződésekáltalszabályozott
repóügyletekesetébenazelőírtmarginolásszintén
segítiakockázatokkorlátozását.Adevizapiaciügyle-
tekeseténazMNBanemzetközilegjobbgyakorlatnak
megfelelőenaCLS-rendszerbenszámoljaelazügylete-
itakiegyenlítésikockázataitminimalizálva.Azújonnan
bevezetettmonetárispolitikaieszközökdevizalikvidi-
tás-igényétatartalékkezeléssoránszinténfigyelembe
vesziazMNB.

AzMNBeuro,amerikaidollár,japánjen,valamintan-
golfontportfóliókatkezel.AzMNBárfolyamkitettséget
kizárólageuróbanvállal:azegyébdeviza/eurokereszt-
árfolyamkockázatátderivatíveszközökkelfedezi.Az
árfolyamfedezettegyébdevizaeszközöktartásátama-
gasabbszintűdiverzifikációeléréseésadolláreseté-
benarendelkezésreállónagyobblikviditásbiztosítá-
saindokolja.AzMNBeuróban,amerikaidollárbanés

angolfontbanösszesenhatportfóliótkezelaktívan,az
angolfontportfóliókezelésistílusátazMNB2015-ben
passzívrólaktívváalakította.AzMNBakizárólagállam-
papírokattartalmazójapánjenportfóliótabenchmark
szigorúlekövetésévelindexhezkötöttportfóliókéntke-
zeli.2012végétől–külsővagyonkezelőnekésletét-
kezelőnekadottmandátumformájában–azamerikai
ügynökségijelzáloglevelek(agencyMBSeszközök)is
részétképezikazMNBbefektetésistratégiájának.Az
MNB2015-benarróldöntött,hogyadevizatartalék-
portfóliókbólegykisrésztkínaiállampapír-befekte-
tésekbecsoportosítát,amelyreelsőlépésbenközve-
tetten,aBIS-szel(BankforInternationalSettlements,
Bázel)együttműködvekerültsor.Atartalékportfóliók
stratégiaiátlagoshátralévőfutamideje(céldurationje)
1évkörülalakult.

Azeurohitelkockázat-mentesportfólióképeziadevi-
zatartalékgerincét,amibekizárólagmagasminősítésű
állampapírok,államokáltalgarantáltértékpapírokés
nemzetköziintézmények(szupranacionális)kibocsá-
tásaikerülhetnek.Benchmarkjában100százalékban
AAA–AAminősítésűeuroövezetbeliállampapíroksze-
repelnek.Azeurobefektetésiportfólióbaazelőzőek
mellettmagasminősítésűvállalati,illetvebankikibo-
csátásokésfedezettértékpapírokvásárolhatóak;ebbe
aportfólióbaállampapírokjellemzőencsakalejárati
szerkezetigazításaérdekébenkerülnek.

Mind az euro, mind a dollár befektetési portfólió
benchmarkjamagashitelminősítésűéslegfeljebb7év
hátralévőfutamidejűállampapírokat,vállalatiésbanki
kötvényeket,pénz-éstőkepiacieszközökettartalmaz.
Ajegybankokrajellemzőkonzervatívkockázatvállalási
hajlandóságottükröziabenchmarkportfóliókszerke-
zete,azeszközökhitelbesorolásaéshátralévőfutam-
idejeszerintiösszetétele.

A2008-tólkezdődőglobálisválsághatásárakialakult
csökkenőhozamkörnyezetben,tekintettelajegybanki
portfóliókbankezeltkötvényekjellemzőenemelkedő
árfolyamairaajegybankokdöntőennyereségetértek
eladevizatartalékokon.AzMNB–aportfólióibanke-
zelt,döntőenmagashitelminőségűállam-ésegyéb
kötvényekkel a csökkenő hozamkörnyezet eredmé-
nyekéntátértékelődőpozíciókonkeresztül–azem-
lített folyamatnak szinténanyertesevolt. Tekintet-
telanullaszintközelébesüllyedthozamkörnyezetre
atovábbiárfolyam-növekedéslehetőségemegszűnt,
amimagyarázzaakorábbiévekhezképestiszerényebb
teljesítményt.A megelőzőévhezhasonlóanaz EKB
ésaFEDellentétesmonetárispolitikai lépései erő-
teljesenbefolyásoltáka2015-ösévetis.AzUSA-ban 
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amennyiségi lazításbefejezését, azeszközvásárlási
programleállításátkövetőenabefektetőkelkezdték
árazniazesetlegeskamatemelésekhatását.Akamat-
emelésrevonatkozóvárakozásokazév során folya-
matosanváltoztak,végüldecemberbenmegvalósult
egy25bázispontosemelés.Ezzel szembenEurópá-
banamonetárislazításmaradttovábbraisaközép-
pontban.AhozamgörbéreazEKB lazításiprogram-
jávalellentéteshatástfejtettkiagörögországkörül
kialakultbizonytalanság.Ahitelezőkésgörögország
közöttfolyóeredménytelentárgyalásokhatásáraje-
lentősvolatilitásvoltmegfigyelhetőmájusbanésjú-
niusban.Agöröghelyzetaugusztusbankonszolidáló-
dott,agörögparlamentutánahitelezőkiselfogadták
azújabbmentőcsomagot.Azeuroövezetrejellemző
monetárislazításanegatívbetétikamatokban,illet-
veakorábbanelindítotteszközvásárlásiprogramok
folytatásábannyilvánultmeg.Adivergálómonetáris
politikákkalösszhangbanazeurohozamgörbeaz5év
alattilejáratokonanegatívtartománybantartózkodva,
lejáratonkéntváltozómértékben10-40bázisponttal
süllyedt,mígazamerikaidolláresetében–lejáraton-
kénteltérően15-40bázisponttal–feljebbtolódott.

Az alacsony hozamkörnyezet ellenére 2015-ben az
MNBadevizatartalékonmindabszolútértelemben,
mindarávonatkozóbenchmarkokhozviszonyítvapo-
zitívteljesítménytértel.Amonetárispolitikaicélok
eléréséhezmeghatározott likviditás az év során fo-
lyamatosanrendelkezésreállt,azMNBreputációját
károsanérintőhitelkockázatieseménynemtörtént.
2015-benadevizatartalékonelért–piaciértékkelsú-
lyozott,finanszírozásiköltséggelkorrigált–évesített
hozam0,14százalékvolt,amiabenchmark11bázis-
pontosfelülteljesítéséteredményezte.

A devizatartalék jövőre vonatkozó teljesítmé-
nyét érintően továbbra is kockázatot jelent, hogy
a tartalékportfóliók teljesítménye negatívvá válhat
azáltal,hogyamagasminőségűeszközökhozamaiaz
extrémalacsonyszintrőlegyhozamemelkedéskövet-
keztébenelmozdulnak,amirövidtávonameglévőköt-
vényekleértékelődésemiattiátértékelődésiveszteség
hatásárarontjaatartalékteljesítményét.Ugyanakkor
a tartalék röviddurationjemiattközéptávonennek
hatásaazeredményremárpozitív.

AzMNBdevizamérlegében szereplő tételek kamat-
lábváltozás szerinti kockáztatottértéke2015 végén
35millióeuro(95százalékoskonfidenciaszintűVaR
1hónaposidőhorizonton).A35millióeuróskockáz-
tatottértékatartalékportfóliókértékénekkb.1ezre- 
léke.

3.7. KészpéNzlogiszTiKAi 
TEvéKENység

Forgalomban lévő készpénz

Aforgalombanlévőkészpénzállományértéke2015.
december31-én4305milliárdforintvolt,mely15szá-
zalékos,569milliárdforintosbővüléstjelentazelőző
évvégiállományiértékekhezképest.

Akészpénzállománydinamikusemelkedésemiatte
mutatógDParányábanszámítottértékeelértea12,8
százalékot.Akészpénzállománynövekedésevalószínű-
síthetőenarravezethetővissza,hogyazelmúltévben
–acsökkenőinflációskörnyezettelpárhuzamosan–
mérséklődtekabetétikamatok,ígyakészpénztartással
összefüggőkamatveszteségtovábbcsökkent,továbbá
akiskereskedelmiforgalombővüléseispozitívanhat-
hatottakészpénzkeresletre.

Aforgalombanlévőállománymennyiségéneknöveke-
déséhez2015-bena20000forintoscímlet10száza-
lékos,a10000forintoscímlet28százalékos,az5000
forintoscímlet5százalékos,a2000forintoscímlet4
százalékos,az1000forintoscímlet6százalékos,míg
az500forintoscímlet4százalékosbővülésseljárult
hozzá.

Akétlegnagyobbértékűbankjegycímlettovábbrais
meghatározó szerepet tölt be a készpénzforgalom-
ban,együttesenazösszesforgalombanlévőbankjegy
darabszámánaktöbbmint64százalékáttettékkiaz
elmúltévvégén.Ennekoka,hogyebankjegycímletek
akészpénzforgalombanjátszottfizetésiszerepüköntúl
vagyonfelhalmozásifunkciótisbetöltenek.

11. ábra
Készpénz/gdp és készpénz/háztartások fogyasztási 
kiadásai
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Aforintérmékforgalombanlévőmennyiségeazelőző
évhezképestátlagosan6százalékkalbővült,kiugró
növekedésegyikcímletetsemjellemezte.

AzMNBkészpénzgyártatássalösszefüggő ráfordítá-
sai2015-benbruttó10,9milliárd forintot tettekki.
Azelőzőévekhezviszonyítottnövekedéselsősorban
azúj,fejlesztettbankjegyekkelösszefüggőmagasabb
gyártásiigényrevezethetővissza.

Készpénzforgalmazás

AzMNB2015-benösszesen4132milliárdforintértékű
készpénzforgalmatbonyolítottleügyfelei,ahitelintéze-
tekésaMagyarPostaZrt.számára,ezenbelül291mil-
liódarabbankjegyetszolgáltkiügyfeleinek,miközben
241milliódarabbankjegyérkezettbeajegybankba.Az
elmúltévbenazMNBmintegy63milliódarabelhasz-
nálódottbankjegyetminősítettforgalomképtelennek 

12. ábra
A forgalomban lévő bankjegyek megoszlása darabszám 
szerint 2015 végén
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13. ábra
Bankjegy- és forgalmiérme-gyártás 
(bruttó ráfordítás)

3,5 
5,8 4,7 4,8 5,0 5,9 

2,7 2,8 2,9 3,7 

7,9 1,7 

2,2 4,0 
1,7 2,5 1,8 

1,4 0,9 1,0 
1,2 

3,0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Milliárd forint Milliárd forint

Forgalmiérme-gyártás költsége
Bankjegygyártás költsége

7. táblázat
A forgalomban lévő bankjegyek és érmék4 adatai 2015. december 31-én

Bankjegyek
Mennyiség érték Megoszlás (%)

millió darab milliárd forint mennyiség érték

20 000forint 124,5 2491,0 29,3 58,8

10 000forint 148,6 1486,2 35,0 35,1

5000forint 26,2 130,8 6,2 3,1

2000forint 23,8 47,6 5,6 1,1

1000forint 63,2 63,2 14,8 1,5

500forint 38,7 19,3 9,1 0,4

összesen 425,0 4238,1 100,0 100,0

érmék
Mennyiség érték Megoszlás (%)

millió darab milliárd forint mennyiség érték

200forint 121,4 24,3 8,0 41,3

100forint 161,9 16,2 10,6 27,6

50forint 142,6 7,1 9,3 12,1

20forint 272,4 5,4 17,9 9,2

10forint 317,5 3,2 20,8 5,4

5forint 509,6 2,6 33,4 4,4

összesen 1525,4 58,8 100,0 100,0

4Atáblázatnemtartalmazzaajegybankáltalkibocsátottemlékérmékésemlékbankjegyekállományát,melyektörvényesfizetőeszközkéntnévér-
tékenaforgalombanlévőfizetőeszközökrészétképezik,azonbanszerepükkelösszhangbanakészpénzforgalomlebonyolításábanaktívannem
vesznekrészt.
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ésselejtezettle,illetvepótoltúj,jóminőségűfizető-
eszközökkel.

A készpénzhamisítás megelőzését, 
visszaszorítását szolgáló tevékenység

2015-benakészpénzforgalombólkiszűrt2149darab
forinthamisítványugyanamegelőzőévhezképest–
amikorkiemelkedőenalacsonyvoltahamisítványok
száma–kismértékűemelkedéstmutat,azonbanenö-
vekedésellenéreiselmondható,hogyaforintbankje-
gyekhamisításatovábbraisalacsonymértékű.

Azegymilliódarabforgalombanlévővalódibankjegyre
egyévsoránjutóhamisbankjegyekszámaazelmúlt
évben5darabvolt,eznemzetköziösszehasonlításban
isigenkedvezőnektekinthető.

Akedvezőhelyzetfenntartásáhozjelentősmértékben
hozzájárultazMNBbankjegyekkelkapcsolatostérítés-
mentes ismeretterjesztő tevékenysége. A jegybank
általbiztosítottnyomtatottésinternetenkeresztülis
elérhetőtájékoztatóanyagokontúl,azMNBszakértői
2015-bentöbbmint3500főkereskedelembendolgozó
pénztárostkészítettekfelahamisbankjegyekeredmé-
nyeskiszűrésére.

2015-ben ismét a magasabb címletek (10 000 és
20 000forintos)hamisításavoltajellemző,melyekaz
összeshamisítvány87százalékáttettékki.

8. táblázat
A fellelt forintbankjegy-hamisítványok címletenkénti 
megoszlása 2015-ben
(%)

Címletek 500 1000 2000 5000 10 000 20 000

Megoszlás 3 0 2 8 56 31

Nemváltoztakjelentősenahamisításimódszereksem,
melyekettovábbraisazirodaisokszorosítóeszközök
(színesfénymásolók,printerek)használatajellemez.

Azesetenkéntmegtévesztőnekbizonyulóhamisítvá-
nyokavalódibankjegyekjellemzőinekismereteesetén
egyszerűvizsgálatokkal(tapintással, fényfelétartva
vagymozgatással),pénztárikörülményekközöttpedig
kombinált,UV-A-ésUV-C-lámpávaltörténőellenőr-
zésselkiszűrhetők.

Ahamisvalutákelőfordulásatovábbrasemjelentős.
Ajegybankszakértői2144darab,különbözővaluta-
hamisítványtvizsgáltak2015-ben.Ezenbelülahamis
eurobankjegyekszáma1451darabvolt.

Készpénzforgalmi hatósági ellenőrzések

AzMNB2015-benazMNBtv.pénzkibocsátásrólszóló
rendelkezéseinek,abankjegyrendeletnek5,valamint
a pénzfeldolgozásra és készpénzforgalmazásra vo-
natkozó adatszolgáltatási MNB rendeletben6 előírt
rendszeresadatszolgáltatásikötelezettségeknekabe-
tartásátkilenchitelintézet,hárompénzfeldolgozószer-
vezet,hárompénzváltásitevékenységetközvetítőcég,
valamintegyegyébgazdaságiszereplőtekintetében
ellenőrizte.

14. ábra
A forgalomból kiszűrt hamis forintbankjegyek számának 
évenkénti alakulása
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Darab Darab

15. ábra
Az egymillió darab valódi bankjegyre jutó hamisítványok 
számának és az okozott kár értékének alakulása
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Millió forintDarab

Egymillió valódi bankjegyre jutó hamisítványok száma
Kár értéke

5Abankjegyekfeldolgozásáról, forgalmazásáról,valaminthamisításellenivédelmévelkapcsolatostechnikaifeladatokrólszóló11/2011.(IX.6.)
MNBrendelet.

6A2015.évrevonatkozóanhatálybanvolt,ajegybankiinformációsrendszerhezelsődlegesenaMagyarNemzetiBankalapvetőfeladataiellátása
érdekébenteljesítendőadatszolgáltatásikötelezettségekrőlszóló48/2014.(IX.27.)MNBrendelet.
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2015-ben16hatóságiellenőrzésieljárásindult,illetve
nyolc–2014-benindított–hatóságiellenőrzésieljárás
lezárásatörténtmeg.Ezekközülnyolceljárásbanaz
MNBfigyelmeztető levélbenhívtafelazellenőrzött
intézményeketafeltárthiányosságokmegszüntetésé-
re,14eljárássoránjogszabálysértéstnemtapasztalt,
kételjáráspedig2015.december31-énmégfolya-
matbanvolt.Azadatszolgáltatásbólszármazóadatok
folyamatosanvégzettellenőrzésekeretébenmegálla-
pítottjogszabálysértésekmiattötesetbenkerültsor
figyelmeztetésalkalmazására.

A2015-benlezárthatóságiellenőrzésieljárásoksorán
azMNBabankjegyekvisszaforgatására,abankjegy-
vizsgálógépekkarbantartására,valamintforgalomké-
pességiválogatásiparamétereiketérintőváltoztatá-
sánakdokumentálására, a készpénzforgalmazásban
bekövetkezőrendkívülihelyzetekkezelésérevonatkozó
intézkedésitervre,hiányossérültbankjegyekkezelésé-
re,abankjegyekcímletváltására,azintézményekbelső
ügyviteliszabályzatánaktartalmára,valamintahamis
gyanúsbankjegykezelésérevonatkozóegyesszabályok
megsértésétállapítottameg.

Megújulnak a forintbankjegyek

AzMNBa2014és2018közöttiidőszakbanmegújítja
ajelenlegforgalombanlévőforintbankjegysorozatot,
ésújratervezett,továbbfejlesztett,korszerű,abank-
jegyfeldolgozógépekésazautomatákáltaltámasz-
tottkészpénzforgalmiigényeknekismegfelelő,egyben
ahamisításellen iskorszerűenvédettbankjegyeket
bocsátki.

AzMNBahatcímletettartalmazóbankjegysorozat-
bólelsőkénta10000forintostújítottameg2014-ben.
Afejlesztésifolyamatkövetkezőállomásaa20000fo-
rintosbankjegyvolt,mely2015.szeptember25-tőlvált
törvényesfizetőeszközzé.

Amegújított20000forintosbankjegyek2015decem-
berétőlfokozatosan,akészpénzellátásiláncszereplő-
inekmegfelelőfelkészülésétkövetőenjelentekmeg
akészpénzforgalomban,széleskörűelterjedésük2016
folyamánvárható.Akorábbi20000forintosbankje-
gyek2016végéiglesznekhasználhatókakészpénzfor-
galomban,abevonásnapjátkövetőenahitelintézetek
ésaMagyarPostapénztáraimégháromévig,azMNB
pedig20évigcserélitérítésmentesentörvényesfize-
tőeszközrearégi20000forintosokat.

emlékérme-kibocsátás

AzMNBtv.értelmébenazMNBkizárólagosanjogo-
sultbankjegy-ésérmekibocsátásra,ideértveazem-
lékbankjegyetésazemlékérmétis,amelyekMagyar-
országtörvényesfizetőeszközei.

2014-tőlmindennemesfémbőlkészültemlékérmétol-
csóbbalapanyagú,színesfémváltozatbaniskibocsátaz
MNBannakérdekében,hogyazérmékértékközvetítő,
figyelemfelkeltő, ismeretterjesztőszerepeszélesebb
körbenérvényesülhessen.Azértékközvetítéskörének
bővítésétszolgáljatovábbáazezüst–kibocsátástköve-
tő3hónapig–ésaszínesfémemlékérméknévértéken
történőforgalmazásáravonatkozóMNB-döntésis.

Atörvényifelhatalmazásalapján,valaminta2014óta
érvényesértékesítésipolitikaszellemében2015-ben
11témában22emlékérmétbocsátottkiajegybank.
Ebből3arany,7ezüstés12színesfémemlékérme.

AzMNB2015.február27-éna„Csók150”emlékév
keretébenegy10000forintnévértékűezüstésegy
2000 forint névértékű színesfém emlékérme kibo-
csátásával tisztelgett Csók István, az egyik legtöbb
hazaiéskülföldielismerést,díjatnyertmagyarfestő 
előtt.

2015.március30-ánTinódiSebestyén(aXVI.századi
magyar epikus költészet egyik legismertebb alakja)
születésének 500. évfordulójára 10 000 forint név-
értékűezüstésegy2000forintnévértékűszínesfém
emlékérmétbocsátottkiaMagyarNemzetiBank.

AzMNB2015.április1-jénZsigmondyRichárd(akollo-
idkémiakiemelkedőalakja)Nobel-díjának90.ésszüle-
tésének150.évfordulójára5000forintnévértékűezüst
ésegy2000forintnévértékűszínesfémemlékérmét
adottki.

2015.április22-énamagyarországinemzetiparkokat
bemutató sorozat „Duna-IpolyNemzetiPark”elne-
vezésű,10 000forintnévértékűezüstés2000forint
névértékűszínesfémemlékérmékkelbővült.

2015. június30-án„Kőszegi JurisicsVár”megneve-
zéssel10000 forintnévértékűezüstés2000 forint
névértékűszínesfémemlékérmétbocsátottkiazMNB,
amelyeka2004-benmegkezdett„Magyarvárak”so-
rozat6.tagjakéntjelentekmeg.
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Amagyarmérnökök,feltalálóktechnikaiújdonságait,
találmányaitbemutatóemlékérme-sorozatrészeként
azMNB2015.július24-énjelentettemega„Szilvay
Kornél születésének 125. évfordulója” elnevezésű,
2000forintoscímletűszínesfémemlékérmétselyem-
fényes(BU)éstükörfényes(proof)változatban.Szilvay
Kornél a hazai tűzoltóügy egyik legnagyobb alakja,
a magyar technikatörténet kiemelkedő egyénisége
volt.

2015.augusztus29-énazMNB–aMohácsiNemzeti
Emlékhelytiszteletére–„MohácsiNemzetiEmlékhely”
megnevezéssel2000forintnévértékű,bronzpatinázott
rézötvözetűemlékérmétbocsátottkia„NemzetiEm-
lékhelyek”sorozatmásodikelemeként.

2015.szeptember3-ánazMNBforgalombahoztaaz
50forintosforgalmiérmelegújabbemlékváltozatát.Az
új50forintosérmekibocsátásávalajegybankanem-
zetiéstörténelmiemlékhelyekjelentőségére,létezé-
sükcéljára,illetveazegyeshelyszínektörténelemben
betöltöttszerepéreszeretnéfelhívniatársadalomfi-
gyelmét.Akülönlegesfémpénz2milliópéldányban
kerültforgalomba.

2015.szeptember26-ánazMNBaBibliaelsőteljes,ma-
gyarnyelvűfordításának425.évfordulójaalkalmából
50000és5000forintoscímletűaranyvalamint2000
forintoscímletűszínesfémemlékérmétbocsátottki.

2015.október1-jén,SzéllKálmánhalálának100.év-
fordulója alkalmából aMagyarNemzetiBank5000
forintnévértékűezüstvalamint2000forintnévérté-
kűszínesfémemlékérmekibocsátásávaltisztelgettaz
államférfielőtt.

2015.október15-énazMNB–székházaátadásának
110.évfordulójaésRóthMiksaszületésének150.év-
fordulójaalkalmából–„RóthMiksa”megnevezéssel
10000forintoscímletűezüstvalamint2000forintos
címletűszínesfémemlékpénztbocsátottki.

A 2015. évi emlékérme-program zárásaként 2015.
november 6-án, Semmelweis Ignác halálának 150.
évfordulójaalkalmából5000forintnévértékű,a„vi-
láglegkisebbaranyérméi”gyűjtőisorozatbaisillesz-
kedőaranyvalamint2000forintnévértékűszínesfém 

emlékérmétadottkia jegybank.Akibocsátássalaz
MNBazanyákmegmentőjekéntszámontartottorvos
előtttisztelgett,akifelfedezésévelasebészetiantiszep-
tikuselvelőfutáraésazaszeptikusnőgyógyászatiés
szülésvezetésigyakorlatmegteremtőjevolt.

3.8. sTATiszTiKAi szolgálAT

AMagyarNemzetiBankazMNBtv.szerintifeladatai
ellátásáhozgyűjtstatisztikaiinformációkat,éshozza
nyilvánosságraazazokbólkészítettstatisztikákat.

AzMNBazáltalakészítettmonetáris,fizetésimérleg-
éskapcsolódóállományi,pénzügyiszámla-ésérték-
papír-statisztikákat,felügyeleti,pénzforgalmi,fizetési
rendszer,ár-,árfolyam-statisztikai,pénzügyistabilitási,
makroprudenciálisésapénzügyiközvetítőrendszerre
vonatkozóadatokattartalmazóidősorokatahonlap-
jánkeresztülteszielérhetővéanyilvánosságszámára
aközzétettpublikációsnaptárszerint.Azegyesszak-
statisztikaiterületekhezkapcsolódóanazMNBmód-
szertanikiadványokatismegjelentet.

2015-ben– az előzőévekhezhasonlóan–öt adat-
szolgáltatásiMNBrendeletkerültkiadásraa2016.évi
adatszolgáltatásokravonatkozóan:azelsődlegesenaz
MNBalapvetőfeladataiellátásáhozelrendeltadatszol-
gáltatásokattartalmazó7,valaminttovábbinégy,elsőd-
legesenafelügyeletifeladatatokellátásáhozszükséges
adatszolgáltatásokatelőíróMNB-rendelet8.2015fo-
lyamánhatalkalommalkerültsora2015.évihatályos
adatszolgáltatásiMNB-rendeletekévközbenimódosí-
tásáraahazaiésanemzetköziszabályozásikörnyezet
változásamiatt,valamintazMNBmakroprudenciális,
pénzforgalmiésfelügyeletifeladataiellátásához,illet-
veazMNBalapvetőfeladatainakellátásáhozszükséges
kutatási,elemzési,döntés-előkészítésitevékenységhez
szükségesadatokbiztosításacéljából.9

Adatgyűjtés integrációs projektek

AzMNBigazgatóságaaPSZÁF-MNBintegrációtköve-
tően,2013-banhagytajóváaStatisztikaiigazgatóság
kétkiemeltprojektjét,a Statisztikai és felügyeleti cé-
lú adatgyűjtés integrációja,valamintaStatisztikai és 
felügyeleti célú informatikai rendszerek integrációja 
projekteket.

750/2015.(XII.9.)MNBrendelet.
848/2015.(XII.8.)MNB,49/2015.(XII.9.)MNB,51/2015.(XII.9.)MNB,valamint52/2015.(XII.11.)MNBrendelet.
9AmódosításokazMNBalapvetőfeladataiellátásáhozelrendeltadatszolgáltatásokatmeghatározó48/2014.(XI.27.)MNBrendeletet,valamint
apénz-éshitelpiaciszervezetek,illetveatőkepiaciszervezetekáltalelsődlegesenafelügyeletifeladatatokellátásáhozteljesítendőadatszolgál-
tatásokatmeghatározó51/2014.(XII.9.)MNB,illetve52/2014.(XII.9.)MNBrendeletetérintették[4/2015.(III.6.)MNB,5/2015.(III.12.)MNB,
21/2015.(VI.29.)MNB,26/2015.(VII.30.)MNB,27/2015.(VIII.6.)MNB,37/2015.(IX.24.)MNBrendelet].
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AzAdatgyűjtés integrációprojektfőcéljaazintegráci-
ótkövetőenszükségesséválófelügyeletiésstatisztikai
célúadatgyűjtésekracionalizálása,összevonása,apár-
huzamosságokmegszüntetése,továbbáegyolyanúj,
integrált,nemzetköziszínvonalúadatgyűjtésirendszer
kialakítása, amelyalkalmas felügyeletiés jegybanki
statisztikai igények kielégítésére is. Az adatgyűjtési
modellváltás többév alattvalósíthatómeg, amely-
hezszükségesinformatikaiháttérrendszerekbiztosí-
tásávalaStatisztikai és felügyeleti célú informatikai 
rendszerek integrációjaprojektfoglalkozikpárhuzamo-
san.AzAdatgyűjtés integrációprojektelsőlépésként
ahitelintézetikörben2017.január1-tőlbevezetésre
kerülőnemzetköziszámviteliszabványokalapjánahi-
telintézetiszektoradatgyűjtésimodelljétdolgoztaki.
Akorábbinálrészletezettebb,harmonizáltfelügyeleti
ésjegybankistatisztikaicélokategyarántkielégítőúj
adatgyűjtésirendszerbevezetésénekhatárideje2017.
január1.,amelymegegyezikazinformatikairendsze-
rekintegrációjánakelsőrészhatáridejével.

2015-benmegtörténtahitelintézetiújadatgyűjtésikon-
cepcióteljeskörűkidolgozásaésbemutatásaazMNB
szakterületei,valamintazérintettadatszolgáltatókszá-
mára.A2015-benlezajlottkonzultációkutánatervek
szerint2016II.negyedévébenjelenikmegazMNBúj,
2017-től,illetveegyesadatszolgáltatásoktekintetében
2016.december31-eiállapotrateljesítendő,ahitel-
intézeti körre vonatkozó adatszolgáltatási rendelete.
Azadatgyűjtésiprojekt2017utánatovábbiszektorok
adatszolgáltatásirendjétisintegráljaésehhezkapcso-
lódónazinformatikaiprojektelvégziakapcsolódóin-
formatikairendszerekteljeskörűegységesítését.

Módszertani és publikációs változások az 
MNB statisztikáiban

Amonetáris statisztikák területén2015-ben jelent-
kezettanemzetiszámlákésakapcsolódópénzügyi
statisztikák2014.évimegújításávalösszefüggőmód-
szertaniváltáshatása,a jegybankpublikációibanés
anemzetköziadatszolgáltatásokbanegyaránt.

AzMNB 2015. januártól az EKB újmonetárismér-
leg-éskamatstatisztikai rendeleteinekmegfelelően
átdolgozottéskibővítettszerkezetűadatokatküldaz
EKB-nak.

Ajelzáloghitelekforintosításaéselszámolása,illetve
anemjelzálogalapúfogyasztóidevizahitelekforinto-
sítása10miattmegfigyelhetőállományiésdevizaszer-
kezetiátrendeződésekreazév folyamánazérintett
monetárisstatisztikaisajtóközleményekbenazMNB
felhívtaafigyelmet.Ezzelkapcsolatban,afelhaszná-
lókigényeihezigazodvabővültamonetárismérleg-és
kamatstatisztikai idősorokbanközzétettadatokköre
is:amonetárismérlegstatisztikábanafogyasztóiköl-
csönszerződésekárfolyamrésésegyoldalúszerződés-
módosításmiattielszámolásábólszármazórendkívüli
ráfordítással,akamatstatisztikábanpedigaforintosítás
miattikiváltóhitelekújszerződésesállományával.

Mindeurópai,mindhazai szintenegyrehangsúlyo-
sabbáválikanempénzügyivállalatokésháztartások
egyedihiteladataittartalmazóadatbázisokkiépítésé-
nek,működtetésénekfontossága.Lényegeselőrelépés
ezért,hogyaBISZZrt.-tőlanonimizáltanátvettKözpon-
tiHitelinformációsRendszeradatokmellett2015-ben
egy,ahitelinformációsrendszertkiegészítőhitelkoc-
kázatiésegyébhiteladatokat tartalmazó jelentés is
bevezetésrekerült.

Apénzforgalmipublikáció2015-benkibővültafizetési
ésértékpapír-elszámolásirendszerekkelkapcsolatos
fontosabbstatisztikákbemutatásával,ígylényegesen
többés részletesebbadatáll rendelkezésreahazai
pénzügyi infrastruktúrákmegismeréséhez.AzMNB
olyaninteraktívfelületetiskészítettapublikációhoz,
amelyegyszerűbbéés látványosabbá teszi az adat-
elemzést,valamintafizetésirendszerekfőbbtrend-
jeineknyomonkövetését.

Az MNB 2015. márciustól havi rendszerességgel
közzéteszia2014.éviLXXVIII. törvényalapjánafo-
gyasztóihitel-szerződésekkamatánakmeghatározásá-
hozalkalmazandókamatváltoztatásiéskamatfelár-vál-
toztatásimutatókat,valamintakétdevizáskamatcsere
(CCIRS)felárindexértékét.

Akülfölditőkeáramlásokelemzésekoritthonésanem-
zetköziszíntérenegyarántfelhasználói igénymerült
felarra,hogyastandardfizetésimérleg-statisztikák-
banelszámoltteljesközvetlentőke-befektetésenbelül
astatisztikaadjoninformációtavállalatbaérkező„friss
tőke”mértékérőlis.Ezenelemzőiigényekkielégítésére

10A jelzáloghitelek forintosításról az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizaneménekmódosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos
kérdésekrendezésérőlszóló2014.éviLXXVII.törvény,azokazelszámolásrólaKúriánakapénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződése-
irevonatkozójogegységihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezésérőlszóló2014.éviXXXVIII.törvénybenrögzítettelszámolássza-
bályairólésegyesegyébrendelkezésekrőlszóló2014.XL.törvényrendelkezik.Anemjelzálogalapúfogyasztóidevizahitelekforintosításátaz
egyesfogyasztóikölcsönszerződésekbőleredőkövetelésekforintraátváltásávalkapcsolatoskérdésekrendezésérőlszóló2015.éviCXLV.tör-
vényszabályozza.
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szolgálahatáronátnyúlóegyesülések,felvásárlások
elkülönítésearészvény-ésegyébrészesedésforgalma-
konbelül.EzeketatranzakciókatazMNB2015szept-
emberébenkezdteelpublikálni.

felügyeleti statisztikák

Afelügyeleticélúhitelintézetiadatszolgáltatásokte-
rületén2014-benbevezetett,európaiuniósszinten
egységes tartalmúés formátumú, a tagállamokban
közvetlenülhatályosuniósjogiaktusbanelőírtfelügye-
letiadatszolgáltatások(továbbiakban:EUadatszolgál-
tatásisztenderd)2015-benújabbelemekkelbővültek,
valamintszámosmódosításkerültelfogadásra.Ezen
adatszolgáltatásoksztenderdizáltfogadása,feldolgo-
zásaésazújformájúéstartalmúadatszolgáltatások
adatminőségénekbiztosításajelentettealegnagyobb
kihívástanemzetihatóságokésígyazMNBszámára
is.Azegységeseurópaiszintűszabályozásbólameg-
terhelteszközökrevonatkozóadatszolgáltatásazEU
adatszolgáltatásisztenderdbe,afinanszírozásitervre
vonatkozó–lévénuniósirányelvbenkerültelőírásra–
pedigazMNB-nekapénz-éshitelpiaciszervezetekfel-
ügyeleticélúadatszolgáltatásaitmeghatározórendele-
tébeépültbe.AzEUadatszolgáltatásisztenderdújabb
verziójánakimplementálásaazinformatikaiésasta-
tisztikaiterületszabályozott,szorosegyüttműködését
igényelte, amely projekt formájában valósultmeg.
Aprojektsoránkidolgozásrakerültazazeljárásrend,
amelymenténakésőbbiekbenazEUadatszolgáltatási
sztenderdújabbverzióinakkövetéseésalkalmazása
gördülékenyenmegvalósítható.AzEUadatszolgáltatási
sztenderdtartalmibővülése2015.évbensemfejező-
döttbe,azelkövetkezőegy-kétévbenaszabályozási
változásokhozkapcsolódóantovábbiújelemekvár-
hatóak(pl.likviditásimonitoring),amelyek–azonos
tárgyköresetén,aduplikációelkerüléseérdekében–
felváltjákazMNBrendeletenalapulófelügyeleticélú
adatszolgáltatásokat.2015-benfolytatódottalegna-
gyobbbankcsoportokEUadatszolgáltatásisztenderd
szerintiadatainaktovábbításaazEurópaiBankhatóság-
nak,számuka2014.éviháromrólnégyreemelkedett
azadattovábbításravonatkozószabályozáskövetkez-
tében.Azújegységesadatszolgáltatásisztenderd,va-
lamintazMNBrendelettelelrendeltadatokegyüttes
felhasználásávalastatisztikaiszakterületafelügyeleti
szakterülettelegyüttműködvekidolgoztaabankcso-
portokkonszolidáltkockázatimonitoringrendszerét,
amelyateszteléstkövetőenelsőalkalommal2016.I.
negyedévrevonatkozóanadkockázatiértékeléstvala-
mennyibankcsoporttevékenységéről.

Hasonló nagyságrendű változás előkészítése történt
meg2015-benabiztosítókfelügyeletiadatszolgáltatá-
sábanaSzolvenciaII.egységeseurópaiuniósszabály-
rendszer2016.évibevezetéséhezkapcsolódóan.Azegy-
ségesadatszolgáltatásratörténőfelkészülésrészekéntaz
EIoPAajánlásábanmegfogalmazottakszerint2015-ben
azévesésnegyedévesújadatgyűjtésekegyszűkebb
körérekiterjedőenazMNBtesztadatszolgáltatástkért
abiztosítóktól.Azújadatszolgáltatásazadatminőség
ellenőrzésétkövetőenazEIoPA-hozistovábbításrake-
rült.Abiztosítóijelentéstételrevonatkozó,EUszintű,
atagállamokbanközvetlenülhatályosszabályozás2015.
december31-énkerültkihirdetésreazEUHivatalosLap-
jában11.EzzelegyidejűlegazSzolvenciaII.hatályaalá
tartozóbiztosítókravonatkozóMNBadatszolgáltatási
rendeletben meghatározott adattartalom a korábbi
évekhezviszonyítva2016-tóljelentősenmérséklődött,
ésátalakultazátfedésekelkerüléseérdekében.

Nemzetközi adatszolgáltatás, 
együttműködés nemzetközi szinten

AzMNBaz EurópaiUnióMNB-t érintő valamennyi
adatszolgáltatási elvárásának eleget tett 2015-ben;
ennekmegfelelőenrendszeresadatszolgáltatásttel-
jesítettazEurópaiUnióstatisztikaihivatala(Eurostat)
ésazEurópaiKözpontiBank,valamintaNemzetköziFi-
zetésekBankja(BIS)felé.AzMNBstátusábóladódóan
ésanemzetköziegyüttműködésbőlfakadóelvárások-
kal,tagságikötelezettségeivelösszhangbanrendsze-
resenszolgáltatadatokat,információkataNemzetközi
Valutaalap(IMF),aVilágbankésagazdaságiEgyütt-
működésiésFejlesztésiSzervezet(oECD)számárais.
Anemzetközistatisztikaimunkacsoportokbanésese-
ményekenazMNB2015-benisaktívszerepetvállalt.

2015.július26–31.közöttRiodeJaneiróbankerültsor
aNemzetköziStatisztikaiIntézet(ISI)60.Statisztikai
Világkonferenciájánakmegrendezésére.Akonferencia
programjához kapcsolódóan július 24-én egynapos
szemináriumotszerveztekanemzetközitőkeáramlások
válságutánihelyzeténekbemutatására.Aszervezők
céljaazvolt,hogyelősegítsékagazdasági,monetáris
éspénzügyistabilitássalkapcsolatosstatisztikaikér-
désekrőlfolytatotteszmecserét.

Adatminőség, hatósági ellenőrzés

AzMNBa jegybanki információs rendszerhezadat-
szolgáltatást előíróMNB rendeletek és közvetlenül
hatályosuniós jogiaktusok(atovábbiakbanegyütt:

112015/2450/EU-bizottságivégrehajtásirendelet
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adatszolgáltatásirendeletek)alapjánelőírtadatszol-
gáltatásikötelezettségekbetartását–azazahatáridőre
történőteljesítést,valamintazadatminőséget–2015-
ben is elsősorban folyamatos ellenőrzés keretében
vizsgálta.A folyamatosellenőrzéskeretében feltárt
körülményekretekintettel,azMNBalapvetőfelada-
taiellátásátszolgálóadatszolgáltatásokminőségének
ellenőrzésecéljábólMNBazévsorán1bankesetén
indítotthatóságiellenőrzésieljárást.A2014-benindí-
tott,2015-benlezárt,befektetésialapokkalszembeni
19hatóságiellenőrzésieljárás3esetbenfigyelmez-
tetéssel,16esetbenintézkedésnélkülkerültlezárás-
ra,ugyanakkorazellenőrzésmegállapításaialapján
további9bankeseténkerültsorintézkedésrehibás
adatszolgáltatásaikmiatt.

2015 folyamánaz adatszolgáltatások teljesítésének
folyamatosellenőrzésealapjánmegállapítottjogsza-
bálysértésmiatt310esetbenkerültsorintézkedés–42
esetbenhatározatbafoglaltkötelezés,illetvefelhívás,
atöbbiesetbenfigyelmeztetés–alkalmazására,dön-
tően az adatszolgáltatások elmulasztása vagy kése-
delmesteljesítésemiatt(azadatszolgáltatásokhibás
teljesítése9esetbenindokoltintézkedést).Avizsgá-
latokmegállapításaialapjánazMNBazadatszolgálta-
tókatafeltárthibákmegszüntetésére,azelmulasztott
adatszolgáltatásokpótlólagosteljesítésére,valamint
ajogszabályielőírásokjövőbenibetartásárakötelezte.
Azintézkedésekegyesfizetésimérleg,monetáris,ér-
tékpapír,pénzforgalmi,valamintapénzügyiközvetítő
rendszerrevonatkozóstatisztikaiadatszolgáltatásokat,
illetvefelügyeletijelentéseketérintettek.

2015folyamánhétadatszolgáltatóvalszembenkerült
sorbírságkiszabásáraösszesen750ezerforintösszeg-
ben,azadatszolgáltatásikötelezettségelmulasztása
vagykésedelmesteljesítésemiatt.

3.9. Az MNB TársAdAlMi 
FelelőSSéGvÁllAlÁSi 
TEvéKENységE

AzMNBazAlapokmányábanmegfogalmazottkülde-
tésével, jövőképévelésalapértékeivelösszhangban
meghirdetett,aTársadalmiFelelősségvállalásiStraté-
giameghatározóelemétképezőPallasAthénéKözgon-
dolkodásiProgramjamegvalósításasoránfeladatának
tekintiapénzügyikultúraésapénzügyitudatosság,
valamintazeztmegalapozóközgazdaságiéstársadalmi
gondolkodás,illetveazehhezkapcsolódóintézmény-
rendszerésinfrastruktúrafejlesztését.Afeladataihoz
illeszkedőcélokmegvalósításátajegybankalapítvá-
nyokútjánsegíti.

Agazdaságpolitikaicélokmegvalósulásánaktámoga-
tásátazMNBazoktatás,elsősorbanafelsőoktatás,
aközgazdászképzéséspénzügyioktatásrendszerének
megújításábanésfejlesztésében,atudományostevé-
kenység,apénzügyiismeretterjesztéstámogatásában
látja.AzMNBennekérdekébenindítottaeloktatási
programjait.

AzMNBésaBudapestiCorvinusEgyetemközött2015.
július20-ánkerültaláírásraegyEgyüttműködésiMeg-
állapodás.Amegállapodásértelmébena2015/2016.
tanévbenmindösszesen 200 000 000 forint támo-
gatástnyújtazMNBazegyetemnek.Eztazösszeget
azegyetemazMNB-ösztöndíjprogramkialakítására,
aszemélyiállománymegerősítéséreésinfrastruktu-
rálisfejlesztésekrehasználta,illetvehasználjafel.Az
együttműködéskeretébena2015.évbenlétrejöttaz
egyetemen agazdaságföldrajz ésgeoökonómia és
FenntarthatóFejlődésIntézet.

A Kecskeméti Főiskolával több vonalon is folyik az
oktatásiegyüttműködés,aminagybanelősegítiama-
gyarországi vidéki közgazdasági oktatás helyzetét.
Kidolgozásrakerültagazdálkodásiésmenedzsment
alapképzésiszak,amely2016szeptemberébenindul-
hatakecskemétiintézményben.Aszakotduáliskép-
zésiformábanismegkezdhetikahallgatók,ebbenaz
MNB,mintkiemeltduálisszakmaigyakorlatotbiztosító
intézményisegyüttműködikaKecskemétiFőiskolával.

ATiszaroffiakciótervkeretébenmegvalósításrakerült
azún.„Tiszaroffiösztöndíjpályázat”.ASzolnokiFőis-
kolávalegyüttműködésbenkiírtésaPallasAthénéDo-
musAnimaeAlapítványáltaltámogatott2015/2016.
tanévelsőfélévérevonatkozó„Tiszaroffiösztöndíjpá-
lyázat”elbírálásamegtörtént.Abeérkezettpályázatok
elbírálásaalapjánösszesen45felsőoktatásihallgató
részesülazösztöndíjban.

AzMNBÉrtéktárProgramjánakmegvalósításávalakul-
turálisörökségvédelemhezjárulhozzá.AProgramel-
sődlegescéljavisszaszerezniMagyarországszámára
akorábbankülfölditulajdonbakerültműkincsekminél
nagyobbhányadát,egybenpedigahazaihagyatékok-
banfellelhetőeketazokmegvásárlásávalhazánkban
tartani.AProgramnakköszönhetőenolyan jelentős
alkotásokkerültekeddigállamitulajdonbaéslátha-
tókközgyűjteményekbenmintTizianoVecellio–Mária
gyermekévelésSzentPállalcíműfestménye,gulácsy
Lajos–Amulatt férfiésaszoborfehérasszony,Va-
szaryJános–Kereszténység,orbánDezső–Nagyakt,
Bachman gábor építészeti és design gyűjteménye,
MunkácsyMihály–KrisztusPilátuselőttcíműmunkája, 
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aXIV–XVII.századbanErdélybenvertezüst-tallérok–
érmegyűjtemény,aSzentendreiSzabadtériMúzeum
ErdélyiTájegységénekbemutatása,KövesiIstvánfest-
ménygyűjteménye,Moholy-NagyLászlókoraialkotá-
sainakésazéletművéhezkapcsolódódokumentumai,
KlaniczayJúliaésgalántaigyörgyArtpooldokumen-
tumgyűjteménye,valaminta„Csendéletgyümölccsel,
tengergyümölcseivelésértékesedényekkel”címűAb-
rahamvanBeijerenkép.

AfentiekentúlmenőenazMNBlehetőségeihezmérten
közvetlenül,illetvealapítványaiútjánstratégiaiegyütt-
működésimegállapodásokkeretében,továbbáeseti
támogatásoknyújtásával szerepet vállal az értékte-
remtésben,anemzetiértékek,aszellemiéskulturális
örökségmegőrzésében(pl.MagyarÁllamioperaház,
MűvészetekPalotája,SzépművészetiMúzeum),vala-
mint a szakemberképzés, tudományos tevékenység
támogatásában (pl.Magyar Közgazdasági Társaság,
KodolányiJánosFőiskola,HellerFarkasSzakkollégium).
Karitatívcélúadományozássalhozzájárulahátrányos
helyzetűcsoportokéletminőségének,esélyegyenlősé-
génekjavításához,arendkívüliélethelyzetekokozta
nehézségekenyhítéséhez (pl.HáromKirályfiAlapít-
vány,CsodalámpaAlapítvány,Nemzetközigyermek-
mentő Szolgálat). A társadalmi felelősségvállalási
programkeretébenakijelöltstratégiaicélokmentén
ajegybanknyitottazegyüttműködőpartnerekkörének
továbbibővítésére.

3.10. Az MNB KoMMuNiKáCiójáT 
MeGHATÁRozó TéNyezőK

AkorábbiévekgyakorlatánakmegfelelőenazMNB
kommunikációs tevékenységének2015-ben ismeg-
határozócéljavoltakormánygazdaságpolitikájátés
amagyargazdaságinövekedésttámogatójegybanki
programok és intézkedések, valamint az össztársa-
dalmi célokat szolgáló tevékenységek bemutatása
és ismertetése.A kommunikáció fókuszában szere-
peltek egyebekmellett aNövekedési Hitelprogram
sikerei és eredményei, az alapkamat-csökkentés és
annakokairavonatkozódöntések,azönfinanszírozási
program,dekülönhangsúlytfektetettajegybankarra,
hogyaköltségvetéstnemterhelőműködését,aPallas
AthénéKözgondolkodásiProgram,aTársadalmiFele-
lősségvállalásiProgram,ezenbelülazÉrtéktárprog-
ramkeretébenvégzetttevékenységétéseredményeit
transzparensmódonmutassabe.

AzMNBfolyamatosan–közleményekformájábanés
sajtótájékoztatókkeretében–ismertetteajegybank
legfontosabbdöntéseit,aMonetárisTanácsüléseinek

eredményeit,amonetárispolitikátésapénzügyista-
bilitástérintődöntéseketéstudnivalókat,afelügyeleti
vizsgálatokeredményeit,azetárgykörbenhozottha-
tározatokrólszólótájékoztatókat,afontosstatisztikai
adatokat,valamintakészpénzforgalomrólésazem-
lékérme-kibocsátásokrólszólóhíradásokat.

AzMNBaközvéleményfolyamatosésszakszerűtájé-
koztatásaérdekében2015-benösszesen298sajtóköz-
leményttettközzéés90szakmaicikketjelentetettmeg
azonlinefelületekenéssajáthonlapján.

Aválságfelértékelteakommunikációszerepétamone-
tárispolitikában,ésajegybankokegyikfontoseszköze
lettakamatvárakozásokalakítása,illetveazokstabilizá-
lásaérdekében.Ennekmegfelelőenazelmúltévbenaz
MNBisnagyhangsúlytfektetettaközleményekkelés
akiadványokkalagazdaságiszereplőkinformálásáraés
akamatvárakozásokbefolyásolására.Akamatcsökken-
tésicikluslezárásátkövetőenennekkiemeltszerepe
volt.AMonetárisTanácsközleményeiéselőretekintő
iránymutatásaisikeresekéshatékonyakvoltak,mert
nagybanhozzájárultakahhoz,hogyahosszabbfutam-
idejűkamatvárakozások–aMonetárisTanácscéljaival
összhangban–érdembenlefelétolódjanak,ésezáltal
támogattákazinflációscélközéptávúelérését.

AzMNB,mintinflációscélkövetőjegybankegyikleg-
fontosabbkiadványaanegyedéventepublikáltInfláci-
ósjelentés,amelyatavalyiévbenisnégyalkalommal
jelentmeg.2015decembereótaazInflációsjelentés
hónapjaibanpublikáltállásfoglalásátalakultazInflá-
ciós jelentés részét képező „AMonetáris Tanács fő
megállapításaiazInflációsjelentéshez”címűfejezet-
té.Ennekmegfelelőenahaviközleményekkönnyebb
összehasonlíthatóságaérdekébenazInflációsjelentés
megjelenésénekhónapjaiban isakamatdöntéseket
követően rövidebb – az Inflációs jelentések közötti
hónapokban publikált közleményekkel megegyező
– formátumúközleményt teszközzéa jegybank.Az
átalakítássaltranszparensebbéváltajegybankkom-
munikációja,ami javítjaa jegybankidöntésekhaté-
konyságát.

A kamatközleményeken kívül a Monetáris Tanács
egyébkérdéseketérintődöntéseirőlisszámosközle-
ményttettközzéazMNB2015-ben.12közleményké-
szültaNövekedésiHitelprogrammalkapcsolatban,az
eszköztárátalakításrólisésazönfinanszírozásiprog-
ramrólisjelentekmegközlemények.Számosszakmai
cikkismegjelentmonetárispolitikai(12),inflációs(7)
éshitelezési(10)–elsősorbanazNHP-rafókuszáló–
témában.
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AzMNBkiemeltfigyelmetszenteltannak,hogyala-
kosságidevizahitelekelszámolásánakésforintosításá-
naktartalmárólésfolyamatáról,valamintafogyasz-
tókatvédőfelügyeletiintézkedésekrőlfolyamatosés
részletes tájékoztatást adjon, ez utóbbi különösen
fontosfeladatnakbizonyultabrókerbotránykéntel-
híresültügyekjegybankikezelése,alakosságobjektív
informálásaésafelügyeletimunkatárgyilagosbemu-
tatásatekintetében.

AkommunikációbanhangsúlyosanjelentmegazMNB
általtámogatottoktatásiprogramokbemutatása,ame-
lyek többekközöttaközgazdasági-pénzügyioktatás
színvonalánakemelésébentűztekkialapvetőcélokat.

AzMNBa lakossági tájékoztatáskörébenazúj, fej-
lesztett20000forintosbankjegyzökkenőmentesbe-
vezetéseérdekébenasajtókapcsolatokonkeresztül,
televíziósközérdekűközleményekformájábanésaz
onlinemédiumok–ezenbelülasocialmedia–eszkö-
zeitfelhasználvabonyolítottlesikereskampányt.

Apénzügyitudatosságésafogyasztóitájékozottság
növeléseérdekébenajegybankismeretterjesztősoro-
zatotkészítettéstettközzéhonlapján,videomegosztó
csatornáján,valamintközösségimédiafelületein.

2015 augusztusában elindult az MNB új honlap-
ja. A jegybank egy, a korábbinál letisztultabb,
felhasználóbarátabbhonlapothozottlétreannakérde-
kében,hogyafelhasználókgyorsabbanésegyszerűb-
bentaláljákmegaszükségesinformációkat.AzMNB
aXXI.századelvárásaihozalkalmazkodvafejlesztette
továbbonlinekommunikációscsatornáit,ezenbelül

Facebook-felületétis.Afelhasználókszámafolyama-
tosannövekszik,azMNBezenafelületentöbbmint14
ezerállandókövetőveltartjaakapcsolatot.

3.11. Az MNB 2015. évi 
ErEdMéNyéNEK AlAKulásA

AMagyarNemzetiBank2015.évieredménye94,5mil-
liárd forintnyereségvolt.2015-benamérlegésaz
eredményalakulásáraazalábbifőbbfolyamatokha-
tottak:

–adevizatartalékmonetárispolitikaáltalmeghatá-
rozottszintjeésösszetétele,atartalékszintjétbe-
folyásoló devizavásárlások és devizaeladások: az
Államadósság Kezelő Központ adósságkezeléssel
kapcsolatosműveletei,azEU-transzferekbőlszárma-
zónettódevizabeáramlás,aMagyarÁllamkincstár
nem adósságfinanszírozáshoz kapcsolódó deviza-
konverziói,a lakosságfogyasztásidevizahiteleinek
forintosítása;

–aforintlikviditástlekötőinstrumentumokalakulása,
amiösszefüggadevizatartalékésazMNBnettódevi-
zaköveteléseinekalakulásávalésazönfinanszírozási
programmérlegszűkítőhatásával;

–aforintkamatokésanemzetközidevizakamatszint
változása,valamint

–aforintárfolyamváltozása.

Anettókamat-éskamatjellegűeredmény42,7milliárd
forintveszteségvolt,azelőzőévhezképest43,5milliárd 

9. táblázat
Az MNB összevont eredménykimutatása és egyes mérlegtételei
(milliárd forint)

sorszám Megnevezés
(eredménykimutatás sora) 2014 2015 változás

1 Nettókamat-éskamatjellegűeredmény(I+II)–(X+XI) –86,3 –42,7 43,5

2 Nettóforintkamat-éskamatjellegűeredmény(I-X) –158,5 –93,0 65,5

3 Nettódevizakamat-éskamatjellegűeredmény(II-XI) 72,2 50,3 –21,9

4 Pénzügyiműveletekrealizálteredménye(IV-XIV) –119,6 14,9 134,4

5 Devizaárfolyam-változásbólszármazóeredmény(III-XII) 511,0 177,7 –333,3

6 Egyéberedménytényezők*(V+VI+VII+VIII)–(XIII+XV+XVI+XVII+XVIII) –277,7 –55,3 222,4

7 Eredmény (1+4+5+6) 27,4 94,5 67,1

Kiegyenlítésitartalékokegyenlegeamérlegben

8 Nemrealizáltdevizaárfolyam-eredménymiattikiegyenlítésitartalék 518,0 312,6 –205,4

9 Devizaértékpapírokpiaciértékváltozásamiattikiegyenlítésitartalék 54,5 28,5 –26,0

* Felügyeleti tevékenyégből származó bevételek, nettó banküzemi eredmény, bankjegy- és érmegyártás költségei, nettó céltartalékképzés és 
-felszabadítás, jutalékból származó és egyéb eredmény.
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forinttaljavult.AzMNBkamatveszteségeabbólszár-
mazik,hogya–mérlegfőösszegénektöbbmint80szá-
zalékátkitevő–devizatartalékotdöntőenforintforrá-
sokbólfinanszírozza,ésadevizahozamokelmaradnak
azátlagosforintkamattól.2015-benakamateredmény
javulásátelsősorbanahozamszintekközöttieltérés
csökkenéseokozta.

 A nettó forint kamat- és kamatjellegű eredmény
93 milliárd forint veszteség volt, a 2014. évinél
65,5milliárdforinttalalacsonyabb.Anaptárinapok-
kalsúlyozottátlagosjegybankialapkamat2015-ben
mintegy74bázisponttalcsökkentazegyévvelkoráb-
bihozképest.Azalapkamathozkötöttkamatozásúfo-
rintkötelezettségek(kötelezőtartalék,likviditástlekötő
instrumentumok)átlagállományaszinténalacsonyabb
lett.Mindkét folyamat a kamateredmény javulását
eredményezte.

Adevizakamat-éskamatjellegűeredmény50,3mil-
liárd forint nyereség volt. A nyereség előző évinél
alacsonyabbmértékeadevizatartalékokutánikamat-
bevételekcsökkenésérevezethetővissza.Atartalékjú-
niustól–azMNBprogramjainakhatására–csökkenni
kezdett,évesátlagosszintjeeuróbanszámítvaelma-
radta2014-esszinttől,ezzelpárhozamosan2015-ben
továbbfolytatódottazeuro-hozamszintekcsökkené-
se,mindezekkövetkeztébenadevizatartalékokutáni
kamatbevételekazelőzőévinélalacsonyabbszinten
realizálódtak. A deviza kamatbevételekre a 2014.
decemberiszámviteliszabályváltozásishatott,mely
2014-benegyszerikamatbevétel-csökkenéstokozott,
összességébenazonbanhozzájárulazeredményinga-
dozásánakcsökkenéséhez.

Apénzügyiműveletekrealizálteredménye2015-ben
–a2014-benmódosítottszámvitelielszámolásiszabá-
lyokhatásaként–nyereségbefordult.Ezazeredmény-
kategóriadöntőmértékbenadevizatartalékbasorolt
értékpapírokpiaciárváltozásábólszármazórealizált
eredményt tartalmazza.Adevizatartalékbanmagas
aránytképviselnekafixkamatozásúmagaskuponú
papírok,melyekfolyamatosanapiacihozamoknálma-
gasabbkamatbevételtbiztosítanak.Ezenpapírokbe-
szerzésérenévértékfelettkerülsor,ígyazértékpapírok
lejáratakorvagyeladásakor–a2014.decemberelőtti
számviteliszabályokszerint–veszteségetkellettelszá-
molni.Azújelszámolásigyakorlatabeszerzéskoriárfo-
lyam-különbözet(ázsió)amortizálásávalkiküszöbölte
eztaproblémát.2015-benapénzügyiműveletekenaz
MNB14,9milliárdforintnyereségetrealizált.

Adevizaárfolyam-változásbólszármazóeredményala-
kulásátmeghatározókétfőtényezőahivatalosésabe-
kerülésiárfolyameltérése,valamintadevizaeladások
mértéke.2015-benaforintárfolyamaerősingadozást
mutatott,ahivatalosésabekerülésiárfolyamközötti
különbségazévsorán jellemzőenkisebbvolt,mint
2014-ben.Adevizaeladásokvolumeneiscsökkentaz
előzőévhezképest,ezekreelsősorbanazÁKK-adós-
ságkezelésiműveleteihezkapcsolódóan,valamintala-
kosságfogyasztásidevizahiteleinekforintosításamiatt
kerültsor.Azévsorán177,7milliárdforintárfolyam-
nyereségkeletkezett,amelytovábbra isa jegybanki
eredménylegjelentősebbösszetevőjevolt.

Azegyéberedménytényezőktartalmazzákabanküzem
működésibevételeit,költségeit,ráfordításait,abank-
jegy-ésérmegyártásköltségeit,acéltartalékképzést,
-felszabadítást,valamintafelügyeletitevékenységből
származó bevételeket, a jutalékból származó és az
egyéberedményt.Azezekbőladódónettóráfordítások
2015-benazelőzőévhezképestvisszaestek.A2014.
évimagasabbnettóráfordításokmögöttaPallasAthé-
néKözgondolkodásiProgramkeretébenalapítványok-
naktörténőalapítóivagyonátadásállt.

Asajáttőkeállományaazévvégén459milliárdforint
volt.Nagyságátalapvetőenakiegyenlítésitartalékok–
azonbelülisaforintárfolyamkiegyenlítésitartalékának
–szintjehatároztameg,változásábanpedigszerepet
játszottazéveseredményalakulásais.

Aforintárfolyamkiegyenlítésitartalékaa2014.évvé-
géhezképest205,4milliárdforinttallettalacsonyabb,

16. ábra
A forint árfolyamának alakulása 
(fordított skála)
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mivel2015.évvégénahivatalosésazátlagosbeke-
rülésiárfolyamközöttieltéréskisebbvolt,mintegy
évvelkorábban.Aforintárfolyamkiegyenlítésitarta-
léka2015.december31-én312,36milliárdforintvolt.

2015.december31-énadeviza-értékpapírokonpia-
ciértékelésükalapján28,5milliárdforintnemreali-
záltnyereségkeletkezett,amifőkéntadevizatartalék
csökkenésekövetkeztébenelmaradtazelőzőévvégi
szinttől.

3.12. Az MNB gAzdálKodásA

AzMNBgazdálkodásaazMNBtörvénybenelőírtfel-
adatokszínvonalasellátásáhozszükségeserőforrások
hatékonybiztosításárairányul.

Működési költségek

Aműködési költségek 2015. évi tényleges összege
32973millióforint,melyajóváhagyotttervtől13,7
százalékkalmaradel,a2014.évbenfelmerültkiadá-
soknálpedig2,5százalékkalmagasabb.

Az előző évhez viszonyított költségnövekedés első-
sorbanaszemélyijellegűráfordításoknáljelentkezett,
amitmeghatározottaszervezetátalakításhozkapcso-
lódó,valamintazújfeladatokelvégzéséhezszükséges
pozíciókfeltöltése.

Emellettfőkéntazüzemeltetésiköltségeknövekedése
okoztaazelőzőévhezviszonyítotteltérést,azőrzésvé-
delmitevékenységátszervezése,azMNBtulajdonában
állóingatlanokszámánaknövekedésébőladódóköltsé-
gek,ideértveamármegnyitottkülföldikapcsolattartó
irodákkalösszefüggőkiadásokat is.Azúj ingatlanok
kapcsánazamortizációsköltségek isemelkedtekaz
előzőévhezképest.

A2015.éviegyébköltségekviszontjelentősencsök-
kentekazelőzőévhezképestaNövekedésiHitelprog-
ramkevésbéintenzívkampányköltségeimiatt.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2015. évi személyi jellegű ráfordítások (19 712
millió forint)azelőzőéviköltségeket20,7százalék-
kal (3383millió forinttal)haladtákmeg.A személyi
jellegű ráfordítások növekedését több tényező be-
folyásolta.Azátlaglétszám6,9százalékkalnőtt,ami
azelőzőévinél82fővelmagasabb,eztbefolyásolta
a szervezetátalakításhozkapcsolódó,valamintazúj
feladatokelvégzéséhezszükségespozíciókfeltöltéseis.

Aszervezetenbelülazúj,kibővültbankifeladatkörök-
nekmegfelelőkompetenciávalrendelkezőmunkavál-
lalókarányanövekedett.Alétszám-ésazigénybevétel
arányánaknövekedéseokoztaazönkéntesnyugdíj-
pénztárimunkáltatóihozzájárulásrafordítottösszeg
emelkedését,valamintazegyenlőmunkáértegyenlő
bérelvetszemelőtttartva,teljesítményalapondiffe-
renciáltantörténtbéremelést.

AzMNBeredményességénekéstudásbázisánakfej-
lesztése,abelsőszakmaitudásbővítésésakészség-
fejlesztésérdekébenazoktatásokésaképzésekhely-
színéülszolgáló,valamintamunkatársakrekreációját
is elősegítő új képzési és szabadidőközpont kezdte
megműködését2014-ben.Ennekteljesévi,2015-re
vonatkozóköltségeinektervezésemégcsakbecslésen
alapulhatott.

Atársadalmifelelősségvállaláskeretébenmegvalósuló
programokszinténhatássalvoltakaköltségekre,az
ösztöndíjasfelsőfokúintézménybelihallgatókésagya-
kornokiprogrambanrésztvevőkszámánaknövekedése
miatt.

10. táblázat
Az MNB 2015. évi működési költségeinek alakulása

Megnevezés 2014. évi tény 2015. évi terv* 
(tartalék nélkül)

2015. évi tény index 
(2015. évi tény/
2015. évi terv)

index 
(2015. évi tény/
2014. évi tény)

millió forintban százalékban

Személyijellegű
ráfordítások 16329 22368 19712 88,1% 120,7%

Banküzemiáltalános
költségek 15846 15841 13261 83,7% 83,7%

összesen 32 175 38 209 32 973 86,3% 102,5%

* A 163/2015. (07.23.) számú igazgatósági határozat szerint módosított működési költségterv.
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Banküzemi általános költségek

A2015.évibanküzemiáltalánosköltségek (13261
millióforint)a2014.évinél16,3százalékkalalacso-
nyabbak,azösszetevőkváltozásainakalábbiokaimiatt.

Az IT-költségekazelőzőévugyanezen időszakához
képest317millióforinttalnövekedtek.Ezdöntőenaz
IT-biztonságterületénjelentkezőéstervezettfelada-
tok (adatszivárgás megelőzése, naplóelemzés stb.)
támogatásiköltségeirevezethetővissza.A2014-ben
megrendeltIT-biztonságiszakértőivizsgálatteljesítése
2015-rehúzódottát,amiatervezésiidőszakbanmég
nemvoltismert.

A2014.évhezviszonyítvaugyancsakemelkedtekaz
üzemeltetésiköltségekis(5771millióforintra),anö-
vekedéstúlnyomóanazőrzésvédelmitevékenységát-
szervezésébőladódott,mivel2015.évtőlafeladatot
azMNBmárnemsajátszemélyiállománnyallátjael
(ígyszemélyijellegűráfordításnemmerültfel).Szintén
növelteaköltségeketamármegnyitottkülföldikap-
csolattartóirodákténylegesbérletidíjaésaképviselői
lakásbérlésekmiattikiadások.Ugyancsakújtételvolt
aBankCenteringatlanIX.emeletibérletidíja,valamint
acsomagröntgen-berendezésekésafémkeresőkapu
bérlésénekköltségei.

A2015.egyéb költségek61százalékkal(1902millió
forinttal)csökkentekazelőzőévkiadásaihozképest.
Ezfőkéntakommunikációsköltségekmérséklődéséből
adódik,miutánazNövekedésiHitelprogrammalkap-
csolatos kampányköltségek 2015-ben a korábbinál
kisebbösszegbenjelentkeztek.

Beruházások

A jegybanki célkitűzések megvalósításához, illetve
a tárgyi eszköz ellátottságmennyiségi ésminőségi
színvonalának fenntartásához fejlesztési projektek,
beszerzésekváltakszükségessé.Aberuházások2015.
évi jóváhagyottterveanormálüzletmenethezkap-
csolódóan6377millióforint.Ezenfelüljóváhagyásra
kerültegykeretösszegatársadalmifelelősségvállalási
programmegvalósítása,abelsőképzésekhelyszínének
biztosítása,valamintameglévőésajövőbenvásáro-
landóingatlanokfelújítása,átépítése,rekonstrukció-
jaérdekében.AzMNBatársadalmifelelősségvállalás
programjához kapcsolódóan támogatja műkincsek
megvásárlásátazÉrtéktárprogramrészeként,aminek
megvalósításáraajóváhagyottberuházástervkülönke-
retösszegettartalmaz.

2015-benaberuházásokkapcsán10581millióforint
kerültkifizetésreaberuházásicélúelőlegkifizetéssel
együtt.EnnektúlnyomórészétazÉrtéktárprogram
tesziki.Azingatlanvásárlásokkalkapcsolatban3845
millióforintkerültkifizetésre,eztazösszegetazala-
pítványokrészéreátadottingatlanokmiattivisszaveze-
tésekmérsékelték(4504millióforint).Anormálüzlet-
menethezkapcsolódóan2373millióforintberuházási
kiadásmerültfel.

Azoktatási, irodai és egyéb intézményi célokra két
ingatlankerültbeszerzésre,melyingatlanokátadásra
kerültekaközgondolkodásiprogramkeretébenlétre-
hozottalapítványokrészére.

Az informatikai beruházásokon belül jelentős részt
képviselnekazITüzemeltetésiigényekmiattmegva-
lósulóbeszerzések.Azinformatikairendszerekközötti
hálózatiösszeköttetéseketbiztosítóeszközparkfolya-
matosrendelkezésreállásanélkülözhetetlena jegy-
bankműködéséhez,emiattmegtörténtazelöregedett
eszközökcseréjeésaszükségeshálózatikapacitások
biztosítása.

Azüzletmenetzavartalanműködéséhezelengedhetet-
lenfontosságú,külsőkommunikációskapcsolatokon
keresztüljelentkezőfenyegetettségekellenivédekezés
érdekében–akapacitásokegyidejűbővítésével–meg-
újításrakerültabiztonságoskülsőadatkapcsolatokat
megvalósítótűzfalrendszer.

A jegybankistatisztikáttámogató információsrend-
szerminőségedöntőfontosságú, ígyetevékenység
elengedhetetleneszközeamegfelelőszínvonalú in-
formatikaitámogatás.Azinformatikaifejlesztésekkö-
zött2015-benalegjelentősebbfejlesztéscéljaazMNB 

17. ábra
Az MNB beruházásainak alakulása az ingatlanvásárlási és 
-felújítási keretösszeg és az értéktár program nélkül
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felügyeletiésstatisztikaicélúadatszolgáltatásaibefo-
gadásáhozegyközösadatbefogadórendszerfejleszté-
seéstámogatásavolt.

Azelszámolásiügyekkelkapcsolatosfeladatokfeldol-
gozásáhozkötődőinfrastrukturálisberuházásokmég
folyamatbanvannak,azonbanatörvénybenmegha-
tározottelszámolásiképletésszámításokinformatikai
támogatásamármegvalósult.

AzITbiztonságiterületegyikfontosberuházásaasze-
repkör alapú jogosultságkezelés, ami a felhasználói
jogosultságkezeléshez kapcsolódó adminisztrációs
ésmenedzsmentfeladatokathivatotttámogatni.Egy
másikhasonlóberuházásazadatokvédelmétcélzó
informatikairendszertvalósítmajdmeg,amelytarta-
lomalapúvizsgálattal,illetveadatfolyamokbiztonsági
elemzésévelmonitorozzaésazonosítjaazadatokat.
Abiztonságtechnikaikörnyezetfejlesztésekéntfolya-
matbanvanaLogisztikaiközpontésaSzabadságtéri
épületbiztonságtechnikairendszereinekcseréje,mely
abankbiztonságielektronikaiésmechanikairendsze-
rekcseréjévelelősegítiafegyveresbiztonságiőrség
munkáját,éscéljaarendkívülihelyzetekmegelőzéseis.

Azingatlanokhozkapcsolódójelentősebbberuházás-
kéntmegvalósultaSzékházvillamosfelszállóhálózat
talppontielosztóinakésazalagsorbanelhelyezettszin-
tielosztókcseréje.

Az MNB személyügyi tevékenysége

AzMNB stratégiai kérdésként kezeli a hatékony és
eredményesműködéselősegítéseérdekébenazembe-
rierőforrásokkalvalógazdálkodást.Ezértstabilfoglal-
koztatást,erkölcsiésszakmaimegbecsülést,verseny-
képesjövedelmet,előmeneteli,képzési,továbbképzési
lehetőségetbiztosítajegybankcéljaiiránthosszútá-
vonelkötelezett,szakmaitudásukfolyamatosmegújí-
tásárakészmunkavállalóiszámára.AzMNBtörekszik
arra, hogymindmennyiségben,mindminőségben
megfelelőszintenálljonrendelkezésremunkaerő,így
azMNBképzésirendszerébenmegvalósulófolyama-
tosfejlesztésekésazönképzéselismerésetovábbrais
hangsúlyoselemeahumánstratégiának.

Amagasankvalifikált,legkiválóbbszakmaiszínvona-
latképviselőmunkatársikörbiztosításaérdekébenaz
MNBabeérkezettigényekfigyelembevételével,akölt-
séghatékonyságelvételőtérbehelyezve,hároméves
képzésikoncepcióalapjánmindenévbenaktualizált
és felülvizsgált Képzési Katalógust és Képzési Ter-
vetkészít.AzMNBfontosnak tartja,hogymagasan 

képzett,átfogótudássalrendelkező,elhivatott,azin-
tézménnyelszembenlojálismunkatársakdolgozzanak,
akikretámaszkodvaazMNBképesamegújulóhazai
gazdaságiéstársadalmiérdekekésértékekmentén
aváltozásokbanaktívanrésztvenni.

AzMNB2015-beniskiemeltfigyelmetfordítottameg-
felelő tudással rendelkezőutánpótlásbiztosítására,
valamintegyesmunkatársakáltalánosfelkészítésére,
képzéséreis.AzMNBazegyéniambícióktámogatá-
sátisfontosnaktartja,amelyáltalkifejezésrekerülaz
egyénmegbecsültsége.EnnekmegfelelőenaPhD-kép-
zés,illetveajogiszakvizsgamegszerzéseistámogatott
volt.

2015-ben nemcsak a szakmai, hanem a személyes
készségfejlesztőprogramok,valamintnyelviképzések
ishelyetkaptakazMNBképzésirendszerében,ame-
lyekazegyénigényeireszabva,alehetőlegeredmé-
nyesebbésleghatékonyabbmódonszolgáltákarészt-
vevőkfejlődését,mindhatékonyság,hozzáállás,mind
együttműködésikészségekfejlesztésetekintetében.

Amunkatársakegészségénekmegőrzéseérdekében
azéventeegyszeriteljeskörűállapotfelmérőprogram
valamennyimunkatársszámáraelérhetővévált.

AzMNBszervezetikultúrájábankiemeltfontossággal
bír,hogyamunkatársakcsaládiszerepvállalásukso-
rániskiteljesedhessenek,éskiegyensúlyozottcsaládi
háttérbőltöltekezvevégezhessékmunkahelyifelada-
taikat.Számosintézkedéséssikereskezdeményezés
eredményekéntazMNB–agyermekközpontúésCsa-
ládbarátProgramjánakelismeréseként–2015máju-
sábanelnyerteazEmberiErőforrásokMinisztérium
általadományozott„CsaládbarátMunkahely”címet.
Aszaktárcaazelismerésselazokatazerőfeszítéseket,
programokat,kezdeményezéseketésrendszerszintű
megoldásokatdíjazta,amelyeketajegybankapályá-
zattól függetlenül, a családos és gyermeket nevelő
munkavállalóktámogatásacéljábólönkéntvállalt.

AzMNB-ben2015.július1.napjátólbevezetettbér-
tömeg-gazdálkodássalegyolyanrendszerkerültkiala-
kításra,amelyalkalmasarra,hogyamunkaerő–akár
időszakos–átcsoportosításávalgyorsanésrugalma-
sankezeljeaszakterületekenfelmerülőproblémákat.
Abértömeg-gazdálkodásezentúlmenőentámogatja
a vezetőketaz irányításukalá tartozó területek fel-
adatainakmindteljesebbmegvalósításábanisazáltal,
hogya területivezetőkakiemelkedőmunkátésaz
elérteredménytközvetlenültudjákértékelni,amely
amunkavállalók javadalmazásában ismegjelenhet.
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A bevezetett rendszer így alkalmassá vált egyrészt
aminőségi,magasszaktudással rendelkezőmunka-
vállalóiállományhosszútávúbiztosítására,másrészt
afelelősgazdálkodáserősítéséreisazáltal,hogyjelen-
tősentágabbjavaslattételilehetőségetbiztosítabér-
gazdálkodásiterületekvezetőinek.

A bértömeggel való gazdálkodás hosszú távú célja,
hogyazegyesterületekstratégiaicéljainak,feladata-
inakteljesítéseabérezésbenismegjelenjen,segítse
aversenyképesbérekkialakítását,ösztönözzönamun-
kaerőfokozottvizsgálatára,aszaktudásésaképesség
munkabérbenvalóelismerésére,valamintaszakterü-
letivezetőketamainálisésszerűbb,takarékosabblét-
számgazdálkodásraösztönözzeamellett,hogynagyobb
lehetőséget nyújt a kiváló szaktudású és tapasztalt
munkatársakversenyképes jövedelménekbiztosítá-
sára.

AzMNBa2014-benmárkialakítottösszetettbéren
kívülijuttatásirendszerévelisszéleskörbentámogatta
amunkavállalóit,amelyet2015-benacsaládokattá-
mogatótovábbijólétijuttatásokkalbővített.

AzMNB2015-benátalakítottaaszakmaigyakorno-
ki rendszerét,melynek célja a felsőfokú képzésben
résztvevőkminélszélesebbkörűszakmaitapasztalat-
szerzésénekbiztosításavoltazMNB-nbelül.AzMNB
a szakmai gyakornoki rendszer keretében felsőfokú
tanulmányaikatvégződiákokatfogadottegyrésztakö-
telezőszakmaigyakorlatukidejére,másrészta2014.
évbenelindítottduálisképzéskeretében.Azújrend-
szerlehetőségetadakiemelkedőteljesítménytnyúj-
tóhallgatókkiválasztására,ésbankimunkavállalóként
valófoglalkoztatására.

létszám alakulása

AzMNB2015.évilétszámánakalakulásátafeladatellá-
táshozszükségesmunkaerőigény,valamintaszervezeti
átalakuláshozkapcsolódóintézkedésekbefolyásolták.

Atermészeteselvándorlásbólésminőségicserékből
adódóan118munkavállalómunkaviszonyaszűntmeg
azévsorán,további21esetbenahatározottidőle-
járta,valamintapróbaidőnbelülimunkaviszonymeg-
szüntetésevoltalétszámcsökkenésoka.Ezenfelül87
főfegyveresbiztonságiőr–munkáltatói jogutódlás
miatt–átkerültazMNBBiztonságiZrt.-hez.

AzMNBelőttállókihívásoknakésakibővültfeladatok-
nakmegfelelőműködésistruktúráhozszükségessze-
mélyiállománybiztosításaérdekébenamegüresedett

vagyújpozíciókba–2015.évben–237újmunkatárs
kerültfelvételre.Astatisztikailétszámállománybanem
tartozó,úgynevezett„jogiállomány”-batávozókszáma
azévsorán16főveltöbbvolt,mintazonnanvissza-
térőké,ígyennekhatásaiscsökkentiazárólétszámot.

AzMNB2015.éviátlaglétszáma1273,92fővolt,amely
azelőzőévinél82,3fővelvoltmagasabb.Agyakornoki
programkeretében15főkerültalkalmazásra,duális
képzésbentovábbi17hallgatóttámogatottésfogadott
szakmaigyakorlatraazMNB.

A2015.évizárólétszám1267fővolt,afoglalkozta-
tottakszáma5fővelalacsonyabba2014.évizárólét-
számnál.

Akorösszetételalakulásábannincsenváltozásazelő-
zőévhezképest:afoglalkoztatottakátlagoséletkora
2015-benis41évvolt.

Beszerzési tevékenység

AzMNB–hasonlóanazEurópaiUniótöbbijegybank-
jához–anemzetiközbeszerzésiértékhatárokatelérő
értékűbeszerzéseit illetően közbeszerzési eljárások
lefolytatásáraköteles.AzMNBközbeszerzési jogha-
tóságalá tartozásaazEurópaiKözösségekBizottsá-
gánakaközbeszerzésieljárásokrólszóló2004/17/EK
és2004/18/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv
mellékleteinek az ajánlatkérőket és az ajánlatkérő
szerveketmódosító2008/963.sz.határozataalapján
állfenn.

AzMNB-benabeszerzésifolyamatokat–összhangban
ahatályosközbeszerzésitörvénnyel–belsőutasítás
szabályozza.

AzMNB-benabeszerzésieljárásokháromtípusakü-
lönböztethetőmeg:

–nettó2millióforintalattiegyébbeszerzés,

–nettó2millióforintotelérő,deaközbeszerzésiér-
tékhatártelnemérőegyébbeszerzés (nettó2és
8millióforintközöttiegyébbeszerzés)és

–közbeszerzés.

A nettó 2millió forint alatti beszerzési eljárásokat
aköltséggazdaszervezetiegységeksajáthatáskörben
folytatjákle,anettó2millióforintotelérőértékűbe-
szerzéseketésaközbeszerzéseketaKözpontibeszer-
zésiésüzemeltetésiigazgatóság,Központibeszerzési
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főosztálya az érintett szakterületek támogatásával
bonyolítja.

A2015.évben197darabbeszerzési igényérkezett,
amelyekreeljárás indult,ebbőla2015-re71darab
eljáráshúzódikát.

A2015.évbenlebonyolított(szerződéskötésselzárt)
eljárásokszáma:184darab(ebből2014-rőláthúzódó
69darab)

–közbeszerzés:103darab;

–nettó2millióforintfelettiegyébbeszerzés:81darab.

A lebonyolított–nettó2millió forintotmeghaladó
értékű–eljárásokösszértéke15710millióforintki-
adást jelentett a jegybanknak. A kiadások jelentős
részét,mintegy55százalékátazMNBÉrtéktárprog-
ramjakeretébenbeszerzettműtárgyakértéketesziki,
afennmaradó45százalékaténylegesműködéskörébe
tartozóköltség,amelyazMNBmegnövekedettfelada-
tainakellátásáhozszükséges,főkéntinformatikaiinf-
rastruktúrabővítésekeredménye.

Környezettudatos működés

AzMNBkörnyezetvédelmi tevékenységét2015-ben
is amegújított környezetvédelmi stratégia irányvo-
nalaihatároztákmeg, intézkedéseiazépületekkör-
nyezettudatos fejlesztésemelletta készpénzellátási
lánckörnyezetiteljesítményénektovábbinövelésére
irányultak.

2015-benazMNBingatlanaibanösszehangolásraés
egységesítésre került a hulladékgazdálkodási tevé-
kenység,mamárapapírhulladékújrahasznosításaaz
MNBmindenBudapesti ingatlanátérintőenbiztosí-
tott.Ahulladékgazdálkodásfejlesztéseterénfontos
előrelépés történt a „bankjegy-brikett”újrahaszno-
sítása kapcsán. Javaslat készült a forgalomképtelen
bankjegyhulladékkezelésévelkapcsolatosnemzetközi
gyakorlatokátfogóelemzésétkövetően.2016.janu-
ár1-jétőlakorábbikaritatívcélúhasznosításhelyett
környezetvédelmiszempontbólkedvezőbbmegoldás-
kénta„bankjegybrikett”-bőlhazaierőműbenún.„zöld
áram”kerülelőállításra.2016elejénazelsőszállítások
megtörténtek,atapasztalatokkedvezőek.

AzMNBmég2014-ben tűzteki célul,hogyanem-
zetközi környezetvédelmi minősítési rendszerben
(BREEAM In-Use) a Székház három éven belül egy
szinttelmagasabb„Verygood”besorolásikategóriába

kerüljön.Epéldamutatókezdeményezésahasználat-
ban lévőműemlékiérintettségűépületekesetében
egyedülállóahazaigyakorlatban.Amagasabbszint
eléréséhezszükségesváltoztatásokidőarányostelje-
sítésemegtörtént.Aszabványváltozásakapcsán2015
végénteljeskörűfelülvizsgálatrakerültsor,amelynek
eredményeképpenamagasabbminősítésiszintmeg-
szerzéséhez2016-banmárcsakkisebbváltoztatások
szükségesek.

Az épületek környezeti teljesítményének alakulását
legnagyobb mértékben 2015-ben is az energiafel-
használáshatároztameg.Akörnyezetimenedzsment-
rendszerbenszereplőingatlanok(Székház,Logisztikai
Központ,Krisztinakörútitelephely)teljesenergiafel-
használása–azMNBátlaglétszámának6,9százalékos
növekedésemellett–azelmúltévbenkismértékben
(3,2százalék)növekedettugyan,dea2013.évibázis-
hozképest4,5százalékkalvoltalacsonyabb.(Akörnye-
zetvédelmicélkitűzésszerint2016végénateljesener-
giafelhasználás10százalékkalalacsonyabblesza2013.
évibázisnál.)Abázishozképestalacsonyabbenergia-
felhasználásmögötttöbbtényezőegyütteshatásahú-
zódikmeg.ASzékházbanavilágításirendszerfolyama-
toskorszerűsítése(meneküléstsegítőirányfénylámpák
LED-esfényforrásracserélése),illetveagépjárműflotta
csökkentéseiskedvezőhatástgyakorolt,emellettaz
évrőlévreegyreenyhébb,ugyanakkorszélsőségesebb
időjárásikörülményekishozzájárultakahhoz,hogyaz
energiafogyasztásösszességébencsökkenjen.Ateljes
energiafelhasználásonbelülafűtésrefordítottener-
giaaglobális felmelegedéshatásakéntbekövetkező
szélsőségesidőjárásmiatt–amikorviszonylaghosz-
szantartóforrónyármellettatéli,illetveazátmeneti
időszakbantöbb,viszonylagrövid időszakotfelölelő
jelentős lehűlés volt tapasztalható – 2015-ben 9,9
százalékkalnövekedett.Ateljesenergiafelhasználás
hatékonyságjavulásátmutatja,hogyafajlagosener-
giafelhasználás2015-benisjavult.

Akörnyezetvédelmivezetésirendszer(KöVHIR)mű-
ködtetése lehetőségetbiztosíta jelentőskörnyezeti
hatástokozókörnyezetitényezőkfolyamatosannyo-
mon követésére, és szükség szerinti beavatkozásra
annak érdekében, hogy a környezeti teljesítmény
évrőlévre javuljon.AzMNBezta rendszert tervezi
kiterjeszteniabankjegygyártásbanérintettleányvál-
lalatokra.Akészpénzgyártásitevékenységkörnyezeti
teljesítményénekértékeléseésateljesítménytovábbi
javításilehetőségeinekfeltárásátkövetően2015-ben
döntésszületettarról,hogyaPénzjegynyomdaZrt.és
aDiósgyőriPapírgyárZrt.csatlakoznakaKöVHIRrend-
szerhez és 2017-ben EMAS-tanúsítványt szereznek.
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AzerrevalófelkészüléstazMNB2016-banszakmai
támogatással,azeddigitapasztalatokmegosztásával
támogatja.

Működésikockázat-kezelés

AzMNBstratégiaicéljainaksikeresmegvalósítása,jó
hírnevének,vagyonánakmegőrzésekiemeltenfontos
érték.Ezeknekacéloknakésértékeknekavédelmé-
benahatékonyműködésikockázatkezelésnekkomoly
szerepevan.Aműködésikockázatoknakaszervezeten
belüliazonosítása,felmérése,folytonosnyomonkö-
vetéseésakezelésükrealkalmasválaszintézkedések
meghozatalaezértazMNBvállalatirányításánakinteg-
ránsrészétképezi.

AzMNB,annakérdekében,hogyalapvetőfeladatait
kritikushelyzetekesténismegfelelőszintenbiztosíta-
nitudja,hatékonyüzletmenet-folytonosságmenedzs-
mentet működtet. Ennek keretében folyamatosan
aktualizáljaüzletmenet-folytonosságiéskatasztrófa-
helyreállításiterveit,melyekmegbízhatóságátévente
teszteli.Kiemeltenfontosafizetésirendszerműköd-
tetéséhezésadevizatartalékkezeléséhezkapcsolódó
egyhetesélesintegráltteszt,továbbáaszinténéles
helyzetben,külsőszereplőkbevonásávaltesztelt la-
kosságikészpénzellátás.

3.13. A KBeR-BizoTTSÁGoK 
BEMuTATásA

UnióscsatlakozásunkótaazMNBvezetőiésszakértői
teljesjogútagkéntvesznekrésztaKBER-bizottságok,
illetveabizottságokáltallétrehozottmunkacsoportok
munkájában.Abizottságokbanésamunkacsoportok-
bannyíliklehetőséganemzetijegybankokegyüttmű-
ködéséveltörténőálláspontokközöskidolgozására,és
ezaközösegyüttműködéslehetőségetnyújtarrais,
hogyazegyesnemzetibankokképviselőirendszeresen
tájékozódjanakazEKBmunkájáról.2015.december
31-éntizenötKBER-bizottságéskét,aKBERmunká-
játtámogatóegyébbizottságműködött.Azún.Egy-
séges FelügyeletiMechanizmus (Single Supervisory
Mechanism,SSM)2014.novemberiindulásávalösz-
szefüggésbennéhánybizottságazeddigikétfélefor-
máció(euroövezetiösszetétel,illetveKBER-összetétel)
mellett2014ótaSSM-összetételbenistartüléseket,
melyeken az SSM-ben részt vevő tagországok jegy-
banktólfüggetlenszervezetkéntműködőfelügyeleti
hatóságainakképviselőiisrésztvesznek.

AzegyesKBER-bizottságoktevékenységiköre(mandá-
tuma)rövidenazalábbiakbanösszegezhető.

Számviteli és monetáris jövedelem bizottság –  
Accounting and Monetary income committee 
(AMiCo): Kialakítja, és rendszeresen felülvizsgálja
a KBERAlapokmánya szerintipénzügyi beszámolók
kereteit meghatározó számvitel-politikai elveket,
arendszerespénzügyijelentésekelkészítésénekmód-
szertanátéselősegítiezeknemzetköziszintűössze-
hangolását.Figyelemmelkísériamonetárisjövedelem
számításátaszámvitelibiztonságikeretrendszeráltal
kialakítottkockázatkezelésifolyamatnakmegfelelően.

Bankjegybizottság – Banknote committee (BANco): 
Meghatározzaazeuroövezetiországokeurobankjegy-
szükségletét,összehangoljaazeurobankjegyekgyártá-
sát,kidolgozzaazeurobankjegyekkészletezésiésbank-
jegy-feldolgozásipolitikáját.Feladataiközétartozikaz
eurobankjegyekelőállításakapcsánkeletkezőtapasz-
talatokcseréje,azeurobankjegyekhamisításátmeg-
akadályozóbiztonságielemekvizsgálataésfejlesztése,
valamintazeuroelőállításáhozkapcsolódóbiztonsági
kockázatok felmérése.Hozzájárulazeuroövezetben
alkalmazott gyakorlat harmonizációjához, a hamisí-
tásokatfigyelő rendszer kialakításához, valamintaz
eurobankjegyekreés-érmékrevonatkozóstatisztikák
ellenőrzéséhez.

Kontrolling bizottság – committee on controlling 
(CoMCo):ACoMCo2007júliusaótatartozikaKBER-
bizottságokközé(csakazeuroövezetijegybankokvesz-
nek résztmunkájában).Hozzájárul azEurorendszer
által alkalmazott egységes költségmódszertan
(CommonEurosystemCostMethodology)alkalmazá-
sáhozéstovábbfejlesztéséhez,elemzéseketkészítaz
Eurorendszer/KBERbizonyosfunkcióinak/termékeinek
költségadatairólésköltségszerkezetéről.Avezetőiin-
formációsrendszerekterénaKBERegészénekérdek-
lődéséreszámottartókérdésekbenazinformáció-és
tapasztalatcserefórumakéntszolgál.

eurorendszer/KBeR Kommunikációs bizottság – 
eurosystem/eScB communications committee 
(ECCo):HozzájárulazEurorendszer,aKBERésazEKB
külső kommunikációs politikájának kialakításához
annakérdekében,hogyazEurorendszer/KBERáltal
megfogalmazott célok átláthatóvá és világossá vál-
janakésbiztosítsákaközvéleménytájékoztatásátaz
EurorendszerésaKBERfeladatairóléstevékenységéről.

pénzügyi stabilitási bizottság – Financial Stability 
committee (FSc):AzFSC2011-től,akorábbiBankfel-
ügyeletibizottság (BankingSupervisionCommittee,
BSC)megszüntetésévelkezdtemegmunkáját,feladata
az,hogyazEKBdöntéshozótestületeinekmunkáját
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pénzügyistabilitásiésmakroprudenciálispolitikaité-
mákbantámogassa.

Belső ellenőrzési bizottság – internal Auditors 
committee (iAc):Arelevánsközösprojektek,rend-
szerekéstevékenységekfelülvizsgálatával,valamint
azEKBésanemzetiközpontibankok„közösérdek-
lődésére”számottartó,auditálásikérdéseketérintő
együttműködésénekbiztosításávalsegítiaKBER-tcél-
jaielérésében.

Nemzetközi kapcsolatok bizottsága – international 
Relations committee (iRc):AKBERnemzetköziegyütt-
működéssel összefüggő feladatainak végrehajtását
segíti,valaminthozzájárulazEurorendszerálláspont-
jánakkialakításáhozazEU-nkívüliországokkalfenn-
tartottkapcsolatokkülönbözőterületein.

információtechnológiai bizottság – information 
Technology committee (iTc): Hozzájárul az
Eurorendszer és a KBER informatikai politikájának,
stratégiájánakésazerrevonatkozóirányelveknekaki-
dolgozásához–különöstekintettelabiztonságivonat-
kozásokra–éstechnikaitanácsotadmásbizottságok
részére. Ezen túlmenően Eurorendszer/KBER-szintű
fejlesztéseket,önállóprojekteketindít,hajtvégre.

Jogi bizottság – legal committee (leGco): Jogi tá-
mogatást nyújt a KBER feladatainak teljesítéséhez,
különösenhozzájárulazEurorendszerésaKBERsza-
bályozásirendszerénekkarbantartásához,ajogszabá-
lyoknemzetijogbavalóátültetésénekvizsgálatához,
figyelemmelkísériésbeszámolarról,hogyanemzeti
hatóságokésazuniósintézményekmennyibentartják
beajogszabálytervezetekkelkapcsolatoskonzultáci-
óskötelezettségüketazEKBkompetenciájábatartozó
területeken.

piaci műveletek bizottsága – Market operations 
committee (Moc):SegítiaKBER-tazegységesmone-
tárispolitikaésadevizaműveletekmegvalósításában,
az EKB tartalékainak kezelésében, azon tagállamok
központibankjaiáltalalkalmazottmonetárispolitikai
eszköztármegfelelőadaptálásában,melyekmégnem
vezettékbeazeurót,továbbáazERM–IIalkalmazá-
sában.

Monetáris politikai bizottság – Monetary policy 
committee (Mpc):SegítiaKBER-taközösségegysé-
gesmonetárisésárfolyam-politikájánakmegvalósítá-
sában.EzentúlmenőensegítségetnyújtaKBERazon
feladatainakteljesítésében,melyekanemeuroövezeti

tagállamokközpontibankjaiésazEKBmonetárisés
árfolyam-politikájánakkoordinálásábóladódnak.

szervezetfejlesztési bizottság – organisational 
development committee (odc):2013júliusábanhoz-
táklétre,csakeuroövezetiösszetételbenülésezik,az
EurorendszerésazEgységesFelügyeletiMechanizmus
(SSM)működésévelkapcsolatostervezésiésszervezeti
kérdésekbenjavaslatokkalsegítiazEKB-döntéshozók
munkáját.EmellettazEurorendszerközösbeszerzé-
seitkoordinálóiroda(EPCo)munkájátisösszefogja,
valamintazEurorendszer/KBERműködésikockázatok
kezeléséreésüzletmenet-folytonosságra vonatkozó
rendszerétisműködteti.

Fizetési és elszámolási rendszerek bizottsága – 
payment and Settlement Systems committee (pSSc): 
SegítiaKBER-tafizetésirendszerzökkenőmentesmű-
ködtetésében,valamintafedezetekhatáronátnyúló
felhasználásával kapcsolatban. Támogatja továbbá
aKBER-tafizetésirendszerekrevonatkozóáltalános
jellegűés„felvigyázói”kérdésekben;valamintazérték-
papír-elszámolásiés-teljesítésirendszerekrevonatko-
zóanaközpontibankokatérintőkérdésekben.

Kockázatkezelési bizottság – Risk Management 
committee (RMc):2010szeptemberébenhoztáklét-
re,csakeuroövezetiösszetételbenülésezik,feladata,
hogyazEurorendszerpiaciműveleteibőlszármazókoc-
kázatokkezeléseésellenőrzéseterénelemzésekkelés
javaslatokkalsegítseazEKB-döntéshozókmunkáját.

Statisztikai bizottság – Statistics committee (STc): 
Segítséget nyújt a KBER feladatainak teljesítéséhez
szükségesstatisztikaiinformációkösszegyűjtésében.
Ennek során hozzájárul többek között a statisztikai
adatgyűjtésbenszükségesváltoztatásokkidolgozásá-
hozésazokköltséghatékonyalkalmazásához.

AKBERmunkájáttámogatóegyébbizottságok:

Költségvetési Bizottság – Budget committee 
(BUcoM):AzEKBköltségvetésévelkapcsolatoskérdé-
sekbennyújtsegítségetazEKBKormányzótanácsának,
tagjaiazeuroövezetitagállamokjegybankjai.

emberi erőforrások Konferenciája – Human Resources 
conference (HRc):A2005-benlétrehozottbizottság
céljaaz,hogyfórumkéntszolgáljonazEurorendszer/
KBERjegybankokközöttatapasztalat-,vélemény-és
információcseréhezazemberierőforrásokkalvalógaz-
dálkodásterületén.
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3.14. Az MNB KuTATási 
TevéKeNySéGe 2015-BeN

AzMNB-bentudományos,alapkutatásitevékenységet
jellemzőenaKutatásiigazgatóság,alkalmazottkuta-
tástpedigfőkéntazelemzőiterületekvégeznek.Az
alapkutatásvégsőállomásaiapublikációknemzetközi,
valaminthazaitudományosfolyóiratokban.Azalkal-
mazottkutatásitevékenységfőmegjelenéseiazMNB
ilyenirányúkiadványai:azMNB Working Papers(csak
angolul jelenikmeg),azMNB-tanulmányoksorozat,
valamintaHitelintézeti Szemle folyóirat.Apublikációk
mellettakutatásitevékenységrészeanemzetközikon-
ferenciákon,valamintazEKBáltalkoordináltkutatási
hálózatokbanésmunkacsoportokbanvalórészvétel.

publikációk

2015-benegycikkjelentmega Journal of Business and 
Economic Statistics vezetőnemzetközi folyóiratban.
Emellett egy cikk aKözgazdasági Szemlében került
publikálásra,ésaStatisztikaiSzemleispublikáltegy
jegybankiszerzőáltal jegyzetttanulmányt.Azalkal-
mazottkutatásieredményekazMNB-kiadványaiban
jelentekmeg.AzMNB Working Paperscíműsorozat-
banöt,azMNB-tanulmányoksorozatbannégytanul-
mány,aHitelintézeti Szemletavalyikiadásaibanpedig
tizennyolccikkkerültpublikálásra.

Konferenciák és előadások

AzMNB2015-benismegszervezteaBudapestEconomic
SeminarSeries(BESS)előadás-sorozatot,amelykereté-
bennemzetköziszintenelismertközgazdászokadtákelő
tanulmányaikatazérdeklődőknek.Atavalyiévsorán
olyanneveselőadókatlátottvendégülazMNB,mint
DeanCorbae(UniversityofWisconsin),KartikAthreya
(FedofRichmond),KimHuynh(BankofCanada),John
Earle(georgeMasonUniversity),valamintPeterSinclair
(UniversityofBirminghamésBankofEngland).

AzMNBkutatóiszámosrangosnemzetközikonferen-
cián,illetvetöbbjegybankbanésegyetementartot-
takelőadást.Afőkonferenciákközülemlítéstérdemel
ajúliusbanMontrealbanmegrendezettEconometric
SocietyWorldCongress,aholkétolyantanulmányis
a programba került, amelyet azMNBkutatói írtak.
SzerepelttovábbáazMNB-benkészülttanulmányaz
InternationalJournalofCentralBankingcímű,veze-
tőjegybankifolyóiratszűkkörű,meghívásosalapon
rendezettmexikóikonferencián,aszlovén jegybank
ésaCentreforEconomicPolicyReserach(CEPR)kö-
zös ljubljanai konferenciáján, valamint a European

Association of Comparative Economic Studies első
konferenciájánis.EmellettazMNBkutatóitudomá-
nyoselőadásokattartottakatörök,anémet,alengyel
ésamexikóijegybankban,valamintakülföldiegyete-
mekközülazAcademiaSinicán(Taiwan),ageorgeMa-
sonUniversitynésaSt.AndrewsUniversityn.Ahazai
előadásokattekintvekétMNB-stanulmányszerepelt
a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és
RegionálisTudományiKutatóközpontjánakszeminá-
riumsorozatánis,ésszinténsokelőadóképviselteaz
MNB-t aMagyar Közgazdaságtudományi Egyesület
(MKE)decemberikonferenciáján.

AzMNBtöbbmunkatársaisközreműködöttazEKBál-
talkoordináltkutatásihálózatokbanésmunkacsopor-
tokban.AzelemzőkéskutatókrésztvettekaWorking
groupon EconometricModeling (WgEM), aWage
DynamicsNetwork(WDN),aHouseholdFinanceand
ConsumptionNetwork(HFCN),ésaCompetitiveness
Network(CompNet)rendszeresmegbeszélésein,va-
lamintMNB-selőadáshangzottelazEKB2015.dec-
emberikutatásvezetőiértekezletén(HeadofResearch
Meeting)is.

3.15. KiAdváNyoK, MNB álTAl 
szErvEzETT KoNfErENCiáK  
2015-BeN

Kiadványok

rendszeres kiadványok

Inflációs jelentés

Azinflációsjelentéséventenégyalkalommaljelenik
megannakérdekében,hogyaközvéleményszámá-
ra érthető és világosan nyomon követhető legyen
ajegybankpolitikája.EbbenakiadványbanazMNB
rendszeresenbeszámolazinflációaddigiésvárható
alakulásáról,értékeliaz inflációtmeghatározómak-
rogazdaságifolyamatokat,ésösszefoglaljaazokataz
előrejelzéseketésmegfontolásokat,amelyekalapján
aMonetárisTanácsmeghozzaadöntéseit.

Pénzügyi stabilitási jelentés

A stabilitási jelentés évente két alkalommal jelenik
meg, ismerteti a jegybank álláspontját a pénzügyi
rendszerben tapasztalható változásokról, és bemu-
tatja ezen változások hatását a pénzügyi rendszer
stabilitására.Ajelentéselemzésifókuszábanahosszú
távútendenciákésakockázatokelőretekintőjellegű
értékeléseáll.
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Növekedési jelentés

AzévesrendszerességgelmegjelenőNövekedésijelen-
téscélja,hogyahosszabbtávú–esetenkéntegyteljes
üzleticiklustisfelölelő–növekedésipályátésannak
meghatározótényezőitközvetlenül,sztenderdésal-
ternatívmutatókatisfelhasználvabemutassa.Ajelen-
tésáttekintiagazdaságinövekedéströvid,közép-és
hosszabbtávonleginkábbmeghatározófolyamatokat,
amelynekértékelésétéventeismerteti.

Hitelezési folyamatok

AHitelezésifolyamatokcíműkiadványcélja,hogyátfo-
góképetmutassonahitelezéslegfrissebbtrendjeinek
alakulásáról,valamintsegítségetnyújtsonezenfolya-
matokmegfelelőértelmezéséhez.Ennekérdekében
részletesenbemutatjaahitelaggregátumok,abankok
általészlelthitelkereslet,valamintahitelezésifeltéte-
lekalakulását.

Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése

AzMNB2015-tőléventeegyszerpublikáljaa„Bank-
szektoronkívülipénzügyipiacokkockázatijelentése”
címűkiadványt.Ajelentésabiztosítók,apénztárak,
apénzügyivállalkozásésközvetítők,aszövetkezetihi-
telintézetek,valamintatőkepiackockázataitmutatja
be.A„Bankszektoronkívülipénzügyipiacokkockázati
jelentése”elsősorbana„Pénzügyistabilitásijelentés”
címűkiadványbannemvagykisebbterjedelembentár-
gyaltszektorokmélyebbelemzéséreirányul,ígynem
tartalmazzaazabban részletesen ismertetettbank-
szektorravonatkozómegállapításokat.Akiadványfő
célja,hogynöveljeafelügyeltpiacokontevékenyke-
dőkkockázatitudatosságát,éserősítseaszektorokba
vetettbizalmat.Ajelentésterületenkéntibontásban
adáttekintéstahatóságivizsgálatok,valamintafolya-
matosfelügyeléssoránszerzettlényegesebbtapaszta-
latokról,kiemelveatárgyidőszakbanazonosítottfőbb
prudenciáliskockázatokat.

Fizetési mérleg jelentés

Ajelentéséventenégyalkalommaljelenikmeg,hogy
tájékoztassaapiaciszereplőketafizetésimérlegfo-
lyamatairól,különöstekintettelagazdaságmélyebb
összefüggéseire.Akülsőegyensúlyalakulásaapénz-
ügyistabilitásszempontjábólkiemeltjelentőséggelbír,
mivelafizetésimérlegfolyamataialapjánkövetkez-
tetnilehetagazdaságinövekedésfenntarthatóságára, 

illetveazezzelkapcsolatoskockázatokra.AzMNBát-
fogóanésrendszeresenelemziakülsőegyensúlyifo-
lyamatokat,amakrogazdaságiegyensúlytalanságokat
többmutatónkeresztülvizsgálja.

Fizetési rendszer jelentés

Ajelentéséventeegyalkalommaladátfogóelemzést
abelföldipénzforgalombanésafelvigyázottfizetési
ésértékpapír-elszámolási rendszerekműködésében
megfigyelhető tendenciákról, a főbbkockázatokról,
valamintarról,hogyazMNBszükségeseténmilyen
eszközöketmozgósítottannakérdekében,hogyfenn-
tartsaapénzforgalomzavartalanlebonyolításátéselő-
segítseazazttámogatófizetésiéselszámolásirend-
szerekmegbízhatóéshatékonyműködését.

Költségvetési jelentés 

AzMNBazMNBtv.-benmeghatározottalapvetőfelada-
tai,különösenamonetárispolitikameghatározásával
ésmegvalósításávalkapcsolatos feladataellátásának
támogatására elemzi a költségvetési hiány és adós-
ság alakulását, figyelemmel kíséri az államháztartás
finanszírozását,elemziafinanszírozásnakamonetáris
folyamatokra,apénzpiacokalakulására,alikviditásra
gyakorolthatásátéskutatásokatfolytatfiskálispolitikai
kérdésekben.AMagyarországgazdaságistabilitásáról
szóló2011.éviCXCIV.törvényértelmébenazMNBel-
nökeaKöltségvetésiTanács(KT)tagja,ígyazMNB-ben
rendelkezésreállószakmaitudásésfelhalmozottinfor-
mációközvetettentámogathatjaaKTmunkáját.AzMNB
aKTstabilitásitörvénybenmeghatározottfeladataihoz
háttérelemzéseketkészít,amelyeketaKTrendelkezé-
sérebocsát.Aszélesebbközvéleménya„Költségvetési
jelentés”címűkiadványból(korábbicímén:Elemzés az 
államháztartásról)ismerhetimegeszakértőielemzések
legfontosabberedményeit.

Éves jelentés

AzÉvesjelentéséventeegyalkalommaljelenikmeg,
tartalmazzaajegybankelőzőévrőlszólóüzletijelen-
tését,valamintauditáltévesbeszámolóját.

Féléves jelentés: Beszámoló az MNB adott félévi tevé-
kenységéről

AFélévesjelentéséventeegyalkalommaljelenikmeg,
szeptemberben.Ajelentésajegybankelsőfélévről
szólóüzletijelentése.
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Időközi jelentés: Beszámoló az MNB adott negyedévi 
tevékenységéről

AzIdőközijelentéséventekétalkalommaljelenikmeg,
azévesésafélévesbeszámolókközöttiidőszakban,
áprilisbanésnovemberben.Ajegybankiszakterüle-
tekelsőésharmadiknegyedévi,MNBtv.-benrögzí-
tettalapvetőtevékenységérőlszámolbe:monetáris
politika,pénzügyirendszeráttekintése,devizatarta-
lék,pénzforgalom,készpénz-logisztikaitevékenység, 
statisztikaiváltozások.

Jegybanki almanach

AJegybankialmanachcíműkiadványközérthetőfor-
mában,összefoglalójelleggeltekintvisszaagazdasági
életlegfontosabbeseményeireésamonetárispolitika
főlépéseireazadottévből.Akorábbanmárpublikált
döntéseketéseredményeketátfogóanbemutatóésér-
tékelőkötetlehetőségetnyújtazelmúlthónapokese-
ményeinekáttekintéséreésújraértékeléséreatéma
irántnyitottközönségszámára.AJegybankiAlmanach
arraishivatott,hogyösszefogjaazévsoránmegjelent
mindazonMNBszakmaicikkeketis,amelyeküzene-
tei–hanemisörökérvényűek,de–hosszabbtávon
segítenekmegérteniafőbbgazdaságifolyamatokatés
ajegybankidöntéseket.Akiadványmagyarésangol
nyelven,éventejelenikmeg.

MNB-tanulmányok

AsorozatbanazMNBmonetárisdöntéshozatalához
kapcsolódóközgazdaságielemzésekkerülneknyilvá-
nosságra.Asorozatcéljaamonetárispolitikaátlát-
hatóságánaknövelése.Ígyazelőrejelzésitevékenység
technikai részleteit is ismertető tanulmányokon túl
közzétesziadöntés-előkészítéssoránfelmerülőközgaz-
daságikérdéseketis.AzMNB-tanulmányok(MT)(angol
nyelvenMNBoccasionalPapers[oP])sorozatelsősor-
banjegybankiszakterületekhezkapcsolódógyakorla-
ti jellegű (alkalmazott)kutatásokatmutatbe,adott
témákban létező elméleteket, nemzetközi eredmé-
nyeketösszegez,valamintajegybankidöntéshozatal 
megértésétsegítőelemzéseketközöl.

MNB Working Papers (MNB-füzetek)

AzMNBWorkingPapers sorozata jegybankban fo-
lyóelméletijellegűkutatásokeredményeitpublikálja.
Asorozatbanmegjelenőtanulmányokelsősorbanaz
akadémiai,jegybankiésegyébkutatókérdeklődésé-
retarthatnakszámot,céljuk,hogyazolvasókatolyan
észrevételekre ösztönözzék, amelyeket a szerzők 

felhasználhatnak további kutatásaikban. A sorozat
2005őszeótacsakangolnyelvenérhetőel.

Egyéb kiadványok

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja

A2008-bankirobbantglobálispénzügyiválságotmeg-
előzőenamagyargazdaságmagaskülföldiadósságál-
lománythalmozottfel,külsőkitettségeemelkedett.
Az utóbbi évek során ugyanakkor érdemben javult
azországkülsőegyensúlyihelyzete,csökkentakülső
sérülékenység,amilehetővétetteadevizatartalékok
célzottfelhasználását.Amagaskülsőésdevizaállam-
adósságból adódókockázatok csökkentését célozza
a2014áprilisábanmeghirdetettjegybankiönfinanszí-
rozásiprogram.Kiadványunkbanaztmutatjukbe,hogy
azutóbbibőegyévbenMagyarországmiképptudta
lejárókülsődevizaadósságátforintbólmegújítani,il-
letvehogyeztmiképpsegítetteelőazMNBprogramja,
azazazirányadójegybankieszközátalakítása,valamint
ajegybankikamatcseretenderekbevezetése.

A megújult Magyar Nemzeti Bank 2013–2015

A2008–2009-esvilággazdaságiválságújkorszakotnyi-
tottamonetárispolitikában.Avilágjegybankjairész-
benkényszerből,részbenfelismervekorábbiszerepfel-
fogásukhiányosságaitegyreaktívabbszerepetvállaltak
astabilizációbanésaválságokoztasúlyosgazdasági
károkhelyreállításában.Ahazaimonetárispolitikában
ezafordulatcsak2012nyaránindultel,majd2013
márciusátólteljesedettki.Azújjegybankivezetéskine-
vezésétkövetőenmegfontolt,dehatározottlépésekkel
igyekezettledolgoznialegjobbnemzetközigyakorlattal
szembenaddigfelhalmozottlemaradást,számoste-
rületenmegújítvaahazaimonetárispolitikát.Akiad-
ványezeneseménydúskétévrőladrövidösszegzést,
áttekintveaközelmúlthazaimonetárispolitikájának
legfontosabblépéseit.

AzMNBkiadványaielérhetőka jegybankhonlapján
(http://www.mnb.hu/kiadvanyok).

Hitelintézeti Szemle

AHitelintézetiSzemleegymegújult,egyrebővülőtar-
talommalésfokozatosanmegszilárdulórovatrenddel,
korszerűtipográfiávalkülönkötetbenmagyarésangol
nyelvenmegjelenő társadalomtudományi folyóirat,
amely többmint egy évtizedes múltra tekint visz-
sza.Alap2014végétőlnegyedéventeazMNBszer-
kesztésébenés kiadásában jelenikmeg.A folyóirat 
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elérhetőaHitelintézetiSzemlehonlapján(http://www.
hitelintezetiszemle.hu/).

MNB könyvsorozat

A2015.március5-énajegybankúj,közgazdaságiés
monetárispolitikaiszakmaikönyvsorozatot indítút-
jára,akönyvsorozatelsőkötetétDr.Matolcsygyörgy
jegyzi.AzEgyensúlyésNövekedéscíműkötetrészle-
tesenbemutatjamindazokatazújgazdaságpolitikai
elgondolásokat,innovációkatéseszközöket,amelyek
amagyargazdaság2010és2014közötti,gazdaság-
történetiszempontbólisjelentőssikeréhezvezettek,
megvalósítvaaköltségvetésiéspénzügyistabilizációt,
ezzelmegteremtveafenntarthatónövekedésalapfel-
tételeit.Ajegybank2016-banterveziakönyvsorozat
továbbirészeinekmegjelentetésétis.

MNB által szervezett rendezvények

AzMNBa társ-éspartnerintézmények felényitott,
akollegiáliskapcsolatokaterősítőstratégiátképvisel
arendezvényektekintetében.AzMNBrendezvényei
között szerepelnek nemzetközi konferenciák, belső
rendezvényekésún.kulturáliseseményekis.

Nemzetközi rendezvények

Atöbbnapos,nemzetközi,szakmaikonferenciáknagy
része50-60főrészvételévelzajlóesemény,esetenként
azonban150-200főseseményekreissorkerült,me-
lyektöbbnyireszakmaikonferenciát,ebédetésegy
kulturálisprogramotfoglalnakmagukban.Anemzetkö-
zikonferenciákzömébenazMNBépületébenzajlanak.

lámfalussy nemzetközi konferencia

A„LamfalussyLecturesConference”névenútjáraindí-
tott,éventeegyalkalommalmegrendezendőesemény
céljaaz,hogyazMNBolyanprominenselőadókathív-
jonMagyarországra,akikaglobálisgazdaságpolitikát,
ezenbelülkiemeltenamonetárispolitikátésapénz-
ügyirendszertérintőaktuáliskérdésekrőlformáltné-
zeteiketosztjákmegegymássalésaszakmaiközönség-
gel.Azelsőkonferenciára2014januárjábankerültsor,
főbbtémáiEurópagazdasági,monetáriséspénzügyi
integrációja, annak jövője az euro válságánakokai,
amonetáris politikai kihívások, az eurocsatlakozási
stratégiákésabankunióvalkapcsolatoskérdésekvol-
tak.

A2015 februárjábanmásodik alkalommalmegren-
dezettkonferenciaa„NewNarrativeforEurope(and
forthemonetaryunionafterthecrisis)”címetvisel-
te.olyanneveselőadóktartottakbeszédeket,mint
BenoîtCœuré,azEurópaiKözpontiBankIgazgatósá-
gánaktagja(a2015-ösévLámfalussy-díjazottja),Ewald
Nowotny,azosztrákNemzetiBankelnöke(a2014-es
évLámfalussy-díjazottja), valamintafinn,ahorvát,
aportugál,aszlovénésatöröknemzetibankelnöke.

Akonferenciára2015-ben isBudapesten,egykülső
helyszínenkerültsormintegy500meghívottvendég
részvételével.

BESS at MNB előadások12

2015. március 11. erwan Gautier (University of
Nantes)Újabbtényekazárakról:Franciaországapénz-
ügyi válságelőttésalatt (MoreFacts aboutPrices:
FranceBeforeandDuringthegreatRecession)

2015. március 18. Ragnar Nymoen (Universityofos-
lo)Készültek-emegtakarításokkalazamerikaifogyasz-
tókapénzügyiválságra?(DidUSconsumers`savefor
arainyday’beforethegreatRecession?)

2015. március 25. Ryan chahrour (BostonCollege)
Ajóhírarosszhír:Eszközárciklusokéshirtelenmeg-
torpanások(goodnewsisbadnews:Leveragecycles
andsuddenstops)

2015. április 1. yavuz Arslan(TheCentralBankofthe
RepublicofTurkey)Azingatlanárakésajelzálogjog
érvényesítésekdinamikája(JointDynamicsofHouse
PricesandForeclosures)

2015. április 17. Michał Rubaszek (NationalBankof
Poland)Előrejelzésáltalánosegyensúlyimodellekkelés
pénzügyisúrlódással(ForecastingwithDSgEmodels
withfinancialfrictions)

2015. május 13. Kartik Athreya (FRBRichmond)Tőzs-
deibefektetések:ahumántőkeszerepe(StockMarket
Investment:TheRoleofHumanCapital)

2015. május 20. John earle (georgeMasonUniversity)
Pénzügyekésnövekedésmikroszinten:Akisvállalko-
zóihitelprogramoktapasztalata(Financeandgrowth
attheMicroLevel:EvidencefromtheSmallBusiness
AdministrationLoanPrograms)

12BESS-BudapestEconomicSeminarSeries

http://www.hitelintezetiszemle.hu/
http://www.hitelintezetiszemle.hu/
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2015. május 21. dean corbae(UniversityofWiscon-
sin) Tőkekövetelmények a bankszektor dinamikájá-
nakkvantitatívmodelljében(CapitalRequirementsin
aQuantitativeModelofBankingIndustryDynamics)

2015. június 3. christoph Müller (FreiburgUniversity)
Amagyarnyugdíjrendszerjelenlegireformlépéseinek
hosszútávú értékelése (A Long-Term Evaluation of
RecentHungarianPensionReforms)

2015. július 1. Kim p. Huynh (BankofCanada) Sű-
rűségfüggvény családok funkcionális főkomponens
elemzéseazEgyesültKirályságbeliárakkomplexfel-
mérésénekadatain(FunctionalPrincipalComponent
AnalysisofDensityFamilieswithComplexSurveyData
onUKPrices)

2015. december 9. philipp Schmidt-dengler (Uni-
versityofVienna)Információáramlásésazárakszó-
ródása:elméletésgyakorlat(InformationandPrice
Dispersion:TheoryandEvidence)

Jegybanki tanulmányok oktatási központjának kurzusai

2015. tavaszi kurzusok

fabio Canova (EuropeanUniversityInstitute) Makro-
ökonómiai modellek strukturális becslése (Structural 
estimation of macroeconometric models) 2015.már-
cius30.–április3.

–Korlátozottinformációjú,becslés–impulzusválasz-
matchingbecslés

–Likelihood-alapúbecslés

–Bayes-ibecslés

gyakorlatitémák

Jean-charles Rochet (Institute für Banking und
Finance, Zurich) pénzügyi stabilitás és makro pru-

denciális politika (Financial stability and macro- 
pru dential policies) 2015.ápr.7–10.

–Akadémiai kutatások a makroprudenciális szabá-
lyozásról:aközelmúlteredményeiésafennmaradó
kihívások

–„Végsőhitelező”(lenderoflastresort)

–Tőkeszabályozáséshitelingadozás

–Pénzügyiszektorralkibővítettmakromodellek

2015. nyári kurzusok

Massimiliano Marcellino (Bocconi University) rö-
vid távú makrogazdasági előrejelzések módszerei 
(Techniques and tools for short-term macroeconomic 
forecasting) 2015.július6–10.

–Előrejelzéslineárismódszerekkel

–Előrejelzésidőbenváltozómodellekkel

–Előrejelzésbayes-imódszerekkel

Steven N. durlauf (UniversityofWisconsin)Társadalmi 
kapcsolatok hálózata és komplexitás (Social interactions 
networks and complexity) 2015.augusztus3–7.

–Komplexrendszerekmatematikája

–Interakciók formális gazdaságielméletbevalóbe-
építése

–Interakciókidentifikációjamegfigyelésiadatokból

–Interakcióalapúmodellekalkalmazásaegyenlőtlen-
ségekelemzéséhez

– Interakció alapúmodellek alkalmazása aggregált
ingadozásokelemzéséhez
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4. Kiegészítő információk az MNB 
2015. évi felügyeleti tevékenységéről

4.1. iNTézMéNyfElügyElés

AzMNB2015.december31-én1744intézményfel-
ügyeletétláttaela11.táblázatszerintibontásban.

4.2. A lEfolyTAToTT vizsgálAToK

AzMNBa vizsgálatok lebonyolítását éves tervezési
rendszer alapján, napra lebontott részletes tervek
szerintvalósítjameg.

AvizsgálatitervekelkészítésesoránazMNBazalábbi
szempontokatveszifigyelembe:

–afelügyeletivizsgálatokMNBtv.-benmeghatározott
ciklustervét,

–az intézmények kockázati besorolását, és ennek
alapjánavizsgálathozszükségeserőforrásigénytés
vizsgálatiidőtartamot,

–avizsgálandóintézményeksorrendjénekkialakítá-
sáraszolgálófelügyeletiscoringrendszert,amelyaz
intézményegyébegyedijellemzőitisvizsgálja,

–arendelkezésreállóerőforrásokat.

A prudenciális helyszíni vizsgálatok számát, illetve
szektor-ésvizsgálattípusszerintimegbontásáta12.
táblázatfoglaljaössze.

11. táblázat
A felügyelt intézmények száma 2015-ben

Tőkepiac 100

Alapkezelők 72

Árutőzsdeiszolgáltató 3

Befektetésivállalkozás 22

Elszámolóház 1

Központiszerződőfél 1

Tőzsde 1

pénztári piac 87

Magánnyugdíjpénztár 5

önkéntespénztár 81

önkéntesegészségpénztár 27

    önkéntesnyugdíjpénztár 44

önkéntesönsegélyezőpénztár 10

Foglalkoztatóinyugdíjszolgáltató 1

pénzpiac 1048

Nempénzügyiintézmények 674

Elektronikuspénzkibocsátóintézmény 1

Függetlenpénzpiaciközvetítő 667

    Kiemeltközvetítő 1

Pénzforgalmiintézmény 5

Pénzügyiintézmények 374

Hitelintézet 122

Bank 30

Szakosítotthitelintézet 9

Szövetkezetihitelintézet 83

Pénzügyivállalkozás 252

Hitelintézettelegyenértékűpénzügyivállalkozás 2

Egyébpénzügyivállalkozás 250

Biztosítási piac 509

Biztosítóintézet 51

Biztosítóegyesület 21

Biztosítórészv.társ. 30

Függetlenbiztosításközvetítők 445

Alkusz 385

Többesügynök 60

Biztosításiszaktanácsadó 12

Érdekképviselet 1

összesen 1744
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12. táblázat
vizsgálati statisztika

prudenciális helyszíni vizsgálatok száma
2014 2015 2016 terv

átfogó Egyéb* átfogó Egyéb* átfogó Egyéb*

Nagybankok 2 16 4 20 3 13

Kis-ésközépbankok 11 1 5 3 6 9

Szövetkezetihitelintézetek 20 1 8 8 22 9

Szakosítotthitelintézet 0 3 1 3 2 4

Bankcsoportonkívülipénzügyivállalkozások 0 1 0 7 0 0

Pénzforgalmiintézmény 0 1 2 1 2 0

Biztosítórészvénytársaságok 10 1 7 3 6 3

Biztosítóegyesületek 3 0 1 2 1 0

Közvetítők 0 14 0 6 0 5

Pénztárak 18 0 16 3 14 1

Tőkepiaciszereplők 17 7 9 22 37 5

Foglalkoztatóinyugdíjszolgáltató 0 0 0 0 1 0

összesen 81 45 53 78 94 49

* Tartalmazza a komplex SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) vizsgálatokat és validációkat is.

4.3. ENgEdélyEzés és jogérvéNyEsíTés

Az MNB engedélyezési és jogérvényesítési tevé-
kenysége magában foglalja a pénzügyi közvetí-
tőrendszer felügyeletéhez kapcsolódó jogi tevé-
kenységek teljes spektrumát, ideértve a felügyelt
intézményekre vonatkozó engedélyezési eljárások

lebonyolítását, illetve a prudenciális ellenőrzési te-
vékenység jogérvényesítési feladatainak elvégzé- 
sét.

AzMNBengedélyezésiésprudenciálisjogérvényesítési
tevékenységérőlkészültstatisztikájáta13–16.táblá-
zatokmutatjákszektorszintűbontásban.
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13. táblázat
pénzpiaci szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 61

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 185

Végzés 92

ebből:bírságotkiszabóhatározat 31

Bírságok összege (millió forint) 364,0

Engedélyezési határozatok/végzések

Hitelintézetalapításánakengedélyezése 2

Hitelintézetműködésénekengedélyezése 1

Hitelintézetalapításiengedélyénekvisszavonása 1

Pénzügyivállalkozásalapításánakésműködésénekengedélyezése 7

Pénzügyivállalkozástevékenységiengedélyénekvisszavonása 4

Tevékenységikörmódosulásáteredményezőhatározat 17

Vezetőállásúszemélymegválasztásánakengedélyezése 235

ebből:hitelintézetesetében 113

Vezetőállásúszemélymegválasztásánakelutasítása 2

Megbízásiszerződésmódosításjóváhagyása 254

Többesügynökiengedély 30

Alkusziengedély 1

Engedélyközvetítőigénybevételéhez 72

Alapszabálymódosításengedélyezése 18

Abefolyásolórészesedésmegszerzésénekengedélyezése 39

Egyesülést,szétválástengedélyezőhatározat 16

Devizakülföldivállalkozásbanbefolyásszerzésengedélyezése 4

Közvetítőigénybevételérejogosítóengedélyhatálytalannáválásánakmegállapítása 11

Közvetítőktevékenységiengedélyétvisszavonóhatározat 10

Aműködésikockázattőkekövetelményénekszámításáravonatkozóengedélyezőhatározat 1

Egyébszabályzatokengedélyezése 11

összevontalapúfelügyelettelkapcsolatoshatározat 19

Alárendeltkölcsöntőkehatáridőelőtttörténővisszafizetésénekengedélyezése 1

CRRalapjánkiadotthatározatok 30

Állományátruházásengedélyezése 4

Bankképviselettelkapcsolatoshatározat 4

Végzés 122

Egyébhatározat 18

összes határozat, végzés 934
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14. táblázat
Tőkepiaci szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések 

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 25

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 1

ebből:bírságotkiszabóhatározat 8

Végzés 233

Bírságok összege (millió forint) 24,5

Engedélyezési határozatok/végzések

Tevékenységengedélyezése 5

Tevékenységiengedélyvisszavonása 7

Egyébszabályzatokengedélyezése 9

Vezetőállásúszemélyekengedélyezése 55

Minősítettbefolyásszerzésengedélyezése 2

Végzés 52

Egyébhatározat 70

összes határozat, végzés 200

15. táblázat
Biztosítási szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 14

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 148

ebből:bírságotkiszabóhatározat 55

Végzés 15

Bírságok összege (millió forint) 510,2

Engedélyezési határozatok/végzések

Vezetőtisztségviselőengedélyezése 103

Szakmaivezetőengedélyezése 16

Tevékenységiengedélyvisszavonásakérelemre 20

Egyébhatározat 8

Biztosításitevékenységgelösszefüggőtevékenységengedélyezése 7

Függetlenbiztosításközvetítőitevékenységengedélyezése(alkusz,többesügynök) 14

Végzés 36

összes határozat, végzés 381
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16. táblázat
pénztári szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 16

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 21

ebből:bírságotkiszabóhatározat 7

Végzés 10

Bírság összege (millió forint) 6,7

Engedélyezési határozatok/végzések

Tevékenységetlezáróhatározat 3

Választhatóportfóliósrendszerjóváhagyása 15

Ingatlanértékelővelkötöttszerződésjóváhagyása 4

Többpénztáregyesülésénekengedélyezése 5

Engedélyezésivégzések 6

összes határozat, végzés 80

4.4. piACfElügyElET

AzMNB2015.évipiacfelügyeletitevékenységekeretébenelőírtintézkedésekrevonatkozóösszefoglalóadatait
akövetkezőtáblázatokmutatjákbe.

17. táblázat
piacfelügyeleti és felügyeleti intézkedések
(darab)

piacfelügyeleti és felügyeleti intézkedések 

Jogosulatlantevékenységgelkapcsolatoshatározatok 425

ebből:bírságotkiszabóhatározat 6

Piacivisszaélésselkapcsolatoshatározatok 8

ebből:bírságotkiszabóhatározat 7

Vállalatfelvásárlásiszabályokmegsértésévelkapcsolatoshatározatok 1

Kibocsátókatérintőellenőrzésieljárástlezáróhatározat 3

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 2

Kibocsátókfelettifelügyeletgyakorlásakeretébenhozotthatározat 12

ebből:bírságotkiszabóhatározat 9

ebből:tőzsdeikereskedéstfelfüggesztő 3

Eljárástmegszüntetővégzés 4

ebből:nemzetközijogsegély 2

Előzeteshozzájárulástőzsdeiforgalmazásfelfüggesztéséhez 4

Eljárásibírságotkiszabóvégzés 7

Lefoglalóvégzés 16

Ideiglenesbiztosításiintézkedéstelrendelővégzés 1

Ideiglenesintézkedéstelrendelővégzés 5

Tolmácskirendelése 2

Idézővégzés 284

Egyébvégzés(eljárásfelfüggesztése) 67

összes határozat, végzés 836

Bírságok összege (millió forint) 1399

Eljárási bírságok (millió forint) 7,5
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18. táblázat
értékpapír-kibocsátással kapcsolatos engedélyezések
(darab)

értékpapír kibocsátásával kapcsolatos engedélyezési intézkedések

Befektetésijegyeknyilvánosforgalombahozatalávalkapcsolatosjóváhagyóhatározat 82

Befektetésialapnyilvántartásbavétele 84

Befektetésialapkezelésiszabályzatánakmódosítása 551

Befektetésialapnyilvántartásbóltörlése 42

Befektetésialapátalakulása 38

Befektetésialapokegyesülése 12

Ingatlanértékelőimegbízáslétrejötténekengedélyezése 6

Értékpapírkibocsátásiprogramnyilvánosforgalombahozataláhozkészülttájékoztatóközzétételénekengedélyezése 9

Értékpapíroknyilvánosforgalombahozatalához(nyilvánosértékesítéséhez),illetveszabályozottpiacratörténőbevezetéséhez
készítetttájékoztatóközzétételénekengedélyezése

3

Tájékoztató,illetvealaptájékoztatókiegészítésénekengedélyezése 38

Tájékoztatásikötelezettségalólimentesítés 2

Nyilvánosvételiajánlatjóváhagyása 2

Eljárástfelfüggesztővégzés 22

Védelmitervjóváhagyása 152

Elutasítóhatározat 3

Eljárástmegszüntetővégzés 21

Egyébhatározat/végzés 50

összes határozat, végzés 1117

ebből:bírságotkiszabóhatározat 0

Bírságok összege (millió forint) 0

4.5. fogyAszTóvédElEM

AkövetkezőtáblázatokazMNB2015.évipénzügyifogyasztóvédelmihatóságitevékenységévelkapcsolatos
összefoglalóttartalmaznakszektoronkéntibontásbanazelszámolássalésforintosítássalnemösszefüggőügyekre
vonatkozóan.

19. táblázat
Az MNB fogyasztóvédelmi hatósági tevékenysége

Biztosítás pénztár pénzpiac Tőkepiac összesen

Lefolytatottvizsgálatok(db) 246 3 354 18 621

ebből:kérelemre 224 3 306 16 549

hivatalból(cél,téma) 22 0 48 2 72

prudenciálisvizsgálattalközösen 4 3 3 4 14

összesvégzés(db) 608 11 1022 106 1747

ebből: érdemi 214 2 361 32 609

nemérdemi 394 9 661 74 1138

összeshatározat(db) 105 2 178 10 295

ebből: jogsértésnélküli 170 1 240 9 420

jogsértésselérintett 25 1 36 3 65

Jogsértésekszáma(db) 27 1 31 3 62

Kiszabottbírság(millióforint) 28,7 0,1 63,6 1,4 93,8

Próbaügyletkötések(db) 13 0 5 1 19
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20. táblázat
pénzpiaci szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

Fogyasztóvédelmi intézkedések – pénzpiac

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 8

Apanaszkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 24

Időszakostájékoztatásikötelezettségmegsértésemiatt 9

Tájékoztatáshiányamiatt(szerződéskezeléséhezkapcsolódópl.törlesztésitáblázat,kamatváltozásiértesítő,számlakivonat,
felmondás,felszólítás,díjemelés,törlésiértesítő,kártérítésijavaslat,MiFiD)

10

Banktitokmegsértése 8

AKözpontiHitelinformációsRendszerrelkapcsolatos,ügyfélvédelemrevonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértése
miatt

2

Eljárásibírságkiszabásavégzésben 8

összes határozat, végzés 1200

ebből:bírságotkiszabóhatározat 69

Bírságok összege (millió forint) 63,6

21. táblázat
Tőkepiaci szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

Fogyasztóvédelmi intézkedések – Tőkepiac

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 3

Apanaszkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 5

összes határozat, végzés 116

ebből:bírságotkiszabóhatározat 9

Bírságok összege (millió forint) 1,4

22. táblázat
Biztosítási szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

fogyasztóvédelmi intézkedések – Biztosítók

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 15

Panaszkezelésselkapcsolatosjogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 18

Tájékoztatáshiányamiatt(szerződéskezeléséhezkapcsolódópl.törlesztésitáblázat,kamatváltozásiértesítő,számlakivonat,
felmondás,felszólítás,díjemelés,törlésiértesítő,kártérítésijavaslat,MiFiD)

17

Szakmaigondosságkövetelményénekmegsértésemiatt 2

Igényfelmérőrevonatkozójogszabálymegsértésemiatt 3

összes határozat, végzés 713

ebből:bírságotkiszabóhatározat 39

Bírságok összege (millió forint) 28,7

23. táblázat
A pénztári szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

fogyasztóvédelmi intézkedések – pénztárak

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 1

Panaszkezelésselkapcsolatosjogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 5

összes határozat, végzés 13

ebből:bírságotkiszabóhatározat 1

Bírságok összege (millió forint) 0,1
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AzalábbitáblázatokaPénzügyiFogyasztóvédelmiKözponttevékenységévelkapcsolatosfőbbadatokatszem-
léltetik.

25. táblázat
Az ügyfélmegkeresések és kérelmek szektor szerint eloszlása

ügyfélmegkeresések szektoronként db %

Pénzpiac 49865 64,0

Tőkepiac 6623 8,5

Biztosítás 10021 12,9

Pénztár 406 0,5

Szektorhoznemköthető 10951 14,1

összesen 77 866 100,0

24. táblázat
A beérkezett ügyfélmegkeresések és kérelmek eloszlása beérkezési csatorna szerint

Ügyfélmegkeresés csatornája db %

Levél 5948 7,6

E-mail 12850 16,5

Személyes 8300 10,7

Telefon 50768 65,2

összesen 77 866 100,0

26. táblázat
Az ügyfélmegkeresések és kérelmek száma szektor szerint, negyedéves bontásban

szektor i. negyedév ii. negyedév iii. negyedév iv. negyedév összesen

Pénzpiac 9572 18433 13287 8573 49 865

Tőkepiac 2846 2119 1026 632 6 623

Biztosítás 1730 1634 3030 3627 10 021

Pénztár 137 134 77 58 406

Szektorhoznemköthető 3200 2443 2728 2580 10 951

összesen 17 485 24 763 20 148 15 470 77 866

18. ábra
Az ügyfélmegkeresések és kérelmek száma, és szektor szerinti aránya havi bontásban
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4.6. HATósági pErKépvisElET

Ahatóságiperképviseletitevékenységmagábanfog-
lalja azMNB képviseletét a felügyeleti és fogyasz-
tóvédelemi tevékenysége keretében hozott ható-
sági döntéseivel kapcsolatos peres és nem peres 

eljárásokban,aközérdekűigényérvényesítéskörében,
továbbáaPénzügyiBékéltetőTestületképviseletétaz
annakhatározata,vagyajánlásahatályonkívülhelye-
zéseirántiperekben,ésazezeneljárásokravonatkozó
nyilvántartásokvezetését.

27. táblázat
2015-ben indult ügyek típusuk és szektor szerint

pertípus db % szektor db %

Közigazgatásiperes 20 42,6 Pénzpiac 24 51,1

Nemperes 25 53,2 Tőkepiac 9 19,1

PBT 2 4,3 Biztosítás 13 27,7

Pénztár 1 2,1

összesen 47 100,0 összesen 47 100,0

26. táblázat
pernyertesség a 2015. évben jogerőssé vált bírósági döntések alapján
(közigazgatási peres és nem peres bírósági eljárásokban)

A per az MNB szempontjából db %

Megszüntetett 9 11,5

Nyert 63 80,8

Vesztett 6 7,7

összesen 78 100,0
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5. Rövidítések, jegybankspecifikus 
fogalmak magyarázata

rövidíTésEK

BéT:BudapestÉrtéktőzsdeZrt.

BiS: NemzetköziFizetésekBankja(BankforInterna-
tionalSettlements)

BKR: BankköziKlíringrendszer

BReeAM: Building Research Establishment
EnvironmentalAssessmentMethodology–azépüle-
tekkörnyezetvédelmiminősítőrendszere

BRRd:abankokhelyreállításárólésszanálásárólszóló
irányelv(BankRecoveryandResolutionDirective)

ceBS: EurópaiBankfelügyelőkBizottsága(Committee
ofEuropeanBankingSupervisors)

cRd iv: CapitalRequirementDirective–ahitelinté-
zetektevékenységéhezvalóhozzáférésrőlésahitel-
intézetek és befektetési vállalkozások prudenciális
felügyeletéről,a2002/87/EK-irányelvmódosításáról,
a2006/48/EK-ésa2006/49/EK-irányelvhatályonkívül
helyezésérőlszóló2013.június26-ieurópaiparlamenti
éstanácsiirányelv

cRR: Capital Requirement Regulation – az európai
unióstagállamokbanalkalmazandó,ahitelintézetekre
ésbefektetésivállalkozásokravonatkozóprudenciális
követelményekrőlszóló2013.június26-ieurópaipar-
lamentiéstanácsirendelet

eBH: Európai Bankhatóság (European Banking
Authority,EBA)

eiopA: EurópaiBiztosítás-és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság (European Insurance and occupational
PensionsAuthority)

eKB:EurópaiKözpontiBank(EuropeanCentralBank,
ECB)

eRKT:EurópaiRendszerkockázatiTestület(European
SystemicRiskBoard,ESRB)

GiRo: giro Elszámolásforgalmi ZártkörűenMűködő
Részvénytársaság

GMU:gazdaságiésMonetárisUnió (Economicand
MonetaryUnion,EMU)

iMF:NemzetköziValutaalap(InternationalMonetary
Fund)

iSdA: InternationalSwapsandDerivativesAssociation
–nemzetközicsere-ésszármaztatottügyleteketsza-
bályozótársaság

KBeR:KözpontiBankokEurópaiRendszere(European
SystemofCentralBanks,ESCB)

KeleR: KELERKözpontiÉrtéktárZártkörűenMűködő
Részvénytársaság

KSH:KözpontiStatisztikaiHivatal

lcR:likiditásfedezetimutató(LiquidityCoverageRa-
tio)

MNB:MagyarNemzetiBank

NGM:NemzetgazdaságiMinisztérium

NHp:NövekedésiHitelprogram

NTp:NövekedéstámogatóProgram

oecd:gazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzer-
vezet (organisation forEconomicCo-operationand
Development)

pFK:PénzügyiFogyasztóvédelmiKözpont

pHp: PiaciHitelprogram

pip:PénzügyiIránytűProgram

pop:PénzügyioktatásiProgram

pST:PénzügyiStabilitásiTanács
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SRB: rendszerkockázati tőkepuffer (Systemic Risk
Buffer)

SRM: egységes szanálási mechanizmus (Single
ResolutionMechanism)

SSM: egységes felügyeleti mechanizmus (Single
SupervisoryMechanism)

viBeR: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, az
MNBáltalműködtetettfizetésirendszer

fogAlMAK MAgyArázATA

clS (continuous linked Settlement): Adevizakiegyen-
lítésikockázatkiküszöbölésétlehetővétevőelszámolá-
siéskiegyenlítésimodell,melytöbbdevizábantörténő
fizetésfizetésellenében(PvP-)mechanizmusonalapul.
ACLS-taCLSBankműködteti.

devizafinanszírozás-megfelelési mutató (dMM): 
astabildevizaforrásokésazéventúli lejáratúnettó
deviza-swapállomány,illetveafinanszírozandódevi-
zaeszközöksúlyozottállományánakhányadosa.

devizaswapügylet: olyan–általábanrövid lejáratra
kötött–ügylet,amelykülönböződevizákcseréjétésaz
ügyletlezárásakoraszerződésben(akeresztárfolyam
és adevizák kamatrátájaáltal)meghatározottáron
történővisszacserélésétfoglaljamagában.

duration: akötvényekhátralévőátlagosfutamideje.
Akötvény,illetveakötvényekbőlállóportfóliókocká-
zatosságánakjellemzésérehasználtmérőszám.

elszámolás (klíring): afizetésiműveletekellenőrzé-
se,továbbítása,abankközikövetelésekéstartozások
meghatározottszabályokszerintikiszámítása;érték-
papírügyletekesetébena kötésekpárosítása,meg-
erősítése, a tartozások és követelések kiszámítása,
afelmerülőpénzügyikockázatkezelése.

eRM–ii árfolyam-mechanizmus (exchange Rate 
Mechanism ii): azeuroövezetországaiésagMUhar-
madikszakaszábanrésztnemvevőunióstagállamok
közötti,azárfolyam-politikaiegyüttműködésfeltétele-
itmegteremtőárfolyamrendszer.AzERM–IIrögzített,
dekiigazíthatóárfolyamokmultilaterális rendszere,
amelybenaközépárfolyamotnormál+/−15százalé-
kosingadozásisávövezi.Aközépárfolyammalésadott
esetbenaszűkebbingadozásisávvalkapcsolatosdön-
téseketazérintetttagállam,azeuroövezetországai,az
EKBésamechanizmusbanrésztvevőtöbbitagállam
kölcsönösmegállapodásávalhozzákmeg.

Fizetési Rendszer Fórum: azMNBkezdeményezésére
aMagyar Bankszövetség támogatásával a pénzfor-
galombanmeghatározószerepetjátszópiaciszerep-
lők,valamintaMagyarÁllamkincstár,agIRoZrt.és
KELERZrt.részvételévelműködőönálló,önszervező,
ahazaifizetésirendszerügyeiirántelkötelezettkon-
zultatívjellegűnyitottszakmaiszerveződés.AFórum
legfelsőbbszerveatagokképviselőibőlálló,azMNB
ésaMagyarBankszövetségtárselnökségévelműködő
FizetésiRendszerTanács.

Fizetési Rendszer Tanács:aFizetésiRendszerFórum
döntéshozótestülete.

FX-swapügylet:lásddevizaswapügylet.

iMF-tartalékkvóta: az IMF-be SDR-ben (Special
Drawing Right – különleges lehívási jog) befizetett
IMF-kvótaszabadon lehívható–még lenemhívott
–hányada.

Kamatlábfutures:olyantőzsdeiügylet,aholajövőbeni
elszámolásalapjameghatározottmennyiségű,szabvá-
nyosított(kontraktusbankifejezett),azüzletkötéskor
meghatározottkamatozásúbetétállomány.

Kamatozó devizaswapügylet (currency interest rate 
swap, ciRS):olyan–általábanközép-,illetvehosszú
lejáratrakötött–ügylet,amelykülönböződevizákcse-
réjét,atőkeutánikamatfizetéseksorozatátésazügy-
letlezárásakoratőkéktörlesztésétfoglaljamagában.

Kamatswap (interest rate swap, iRS):valamelytőke-
összegrerögzítettkamatlábalapjánszámítottfixkamat
és–bizonyospiacikamatlábhoz,feltételhezigazított
–változókamatlábalapjánszámítottváltozókamat-
összegmeghatározottidőközönkénticseréje.

Készpénzforgalom: azMNB-betörténőbe-éskifize-
tések,illetveváltásokösszege.

Kiegyenlítési tartalék: aforintárfolyamkiegyenlítési
tartalékaésadeviza-értékpapírokkiegyenlítésitarta-
lékaazMNBsajáttőkéjénekrészétképezőtartalékok,
melyeketnegatívegyenlegükeseténanegatívegyen-
legmértékéigaközpontiköltségvetésatárgyévetkö-
vetőévmárcius31-igamegfelelőkiegyenlítésitartalék
javáramegtérít.Atérítéstatárgyévimérlegbenaköz-
pontiköltségvetésselszembenikövetelésekközöttkell
kimutatni.

Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka: a deviza-
eszközöknekés -forrásoknaka forintárfolyamvál-
tozásábóladódónemrealizáltárfolyamnyereségét,
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illetveárfolyamveszteségétasajáttőkerészétké-
pezőforintárfolyamkiegyenlítésitartalékábankell
kimutatni.

deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka:adevi-
zábanfennálló,értékpapírokonalapulókövetelések
(kivéveavisszavásároltdevizakötvények)piaciértéke
ésbeszerzésiértékeközöttiértékelésikülönbözetet
asaját tőkerészétképeződeviza-értékpapírokki-
egyenlítésitartalékábankellkimutatni.

MNB tv.:aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvény.

Monetáris pénzügyi intézmények: ajegybank,ahi-
telintézetekésapénzpiacialapokegyüttesenalkotják
apénzügyivállalatokonbelüleztazintézményikate-
góriát.

omnibus ii. irányelv:lásdSzolvenciaII.irányelv

o/N: overnightbetét/hitel,egynaposbetét/hitel

opciós ügylet: adevizaopciótulajdonosaszámárajo-
gotjelent,denemkötelezettségetegybizonyosmeny-
nyiségűdevizaegymásikdevizávalszembenivételére
vagyeladásáraelőremeghatározottárfolyamon,előre
meghatározottidőpontbanvagyidőpontig.Azopció
eladója(kiírója)számára–amennyibenazopcióbir-
tokosagyakoroljaajogot–mindezkötelezettségként
értelmezendő.

pénzpiaci alapok: apénzpiacialapokhozazokabefek-
tetésialapoksorolandók,amelyekbefektetésijegyei
likviditásszempontjábólabankbetétekhezhasonlóak,
éseszközeiket85százalékbanpénzpiacieszközökbe,
vagymaximum1éveshátralévőlejáratútranszferál-
hatóhitelviszonytmegtestesítőértékpapírokba,vagy
pénzpiacieszközökkamataihozhasonlómegtérülésű
eszközökbefektetik.

pénzpiaci eszközök: alacsonykockázatú,likvid,olyan
piaconforgóértékpapírok,aholnagyforgalmatbonyo-
lítanaklenagymennyiségűpapírokkal,ésaholezek
készpénzreváltásaazonnalésalacsonyköltséggelle-
hetséges.

Repo- és fordított repoügylet: olyanmegállapodás,
amelyértékpapírtulajdonjogánakátruházásárólren-
delkezikaszerződéskötésselegyidejűlegmeghatáro-
zottvagymeghatározandójövőbeliidőpontbantörté-
nővisszavásárlásikötelezettségmellett,meghatározott

visszavásárlásiáron.Azügyletfutamidejealattavevő
azügylettárgyátképezőértékpapírtmegszerezheti,és
azzalszabadonrendelkezhet(szállításosrepoügylet),
vagynemszerezhetimeg,azzalszabadonnemren-
delkezhet,ilyenkorazértékpapíravevőjaváraafu-
tamidőalattóvadékkéntkerülelhelyezésre(óvadéki
repoügylet).

RoA (return on assets):eszközarányosnyereség.

Roe (return on equity): sajáttőkearányosnyereség.

SepA: Single European Payment Area, Egységes
eurofizetésiövezet–egyolyantérség,amelyenbelül
agazdaságiszereplőkegyetlenfizetésiszámlahaszná-
latávalbárholugyanúgyteljesíthetnekésfogadhatnak
euróbanfizetéseket,mintsajátországukban.Azövezet
földrajzilaga28EU-tagállamot,Izlandot,Liechtenste-
int,Norvégiát,SvájcotésMonacótfedile.

Szolvencia ii. irányelv:abiztosításiésviszontbiztosítási
üzletitevékenységmegkezdésérőlésgyakorlásárólszóló
2009.november25-i2009/138/EKeurópaiparlamenti
éstanácsirendelet.Abiztosítókúj,kockázatalapú,há-
rompilléresszabályozásikeretrendszere,aholahárom
pilléramennyiségikövetelmények,aminőségikövetel-
ményekésanyilvánosságrahozatal.Európaistandard,
melyretámaszkodvaafelügyeleteklétrehozhatjákaz
egységesszabályokatatőkérevonatkozóan,afizetés-
képtelenségkockázatánakcsökkentése/elkerüléseérde-
kében.2016.január1-jétőlalkalmazandó.Azomnibus
II.irányelv(2012/23/EUeurópaiparlamentiéstanácsi
irányelv)amárelfogadott,dehatályba,alkalmazásba
mégnemlépettSzolvenciaII.irányelvésaProspektus
irányelv (2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv)módosítórendelkezéseittartalmazza.

TARGeT2-Securities (T2S): azeurorendszeregységes
technikaiplatformja,amelyneksegítségévelaközpon-
tiértéktárakésanemzetiközpontibankokalapvető,
határokonátívelőéssemlegesértékpapír-elszámolási
szolgáltatásokatnyújthatnakjegybankpénzbenEuró-
pában.

Teljesítés (kiegyenlítés): abankokközöttitartozások
éskövetelésekvéglegesrendezéseközösbankjuknál,
jellemzőenazMNB-nélvezetettszámlán.

vaR (value at risk): kockáztatottérték,akockázatok
méréséreszolgálómódszer.AVaRadottidőinterval-
lumalattvárhatólegnagyobbveszteségetmériadott
konfidenciaszintmellett.
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B) rész 
A Magyar Nemzeti Bank 
2015. évi auditált beszámolója
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1. Auditori jelentés
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2. A Magyar Nemzeti Bank mérlege

millió forint

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

EszKözöK (Aktívák) 2014.12.31. 2015.12.31. változás

1 2 3 4 4–3
i. Követelések forintban 1 180 874 1 446 828 265 954

4.3. 1.Központiköltségvetésselszembenikövetelések 139495 39178 –100317
4.7. 2.Hitelintézetekkelszembenikövetelések 1040063 1405552 365489

4.10. 3.Egyébkövetelések 1316 2098 782
ii. Követelések devizában 11 263 490 9 843 344 –1 420 146

4.9. 1.Arany-ésdevizatartalék 10814487 9436975 –1377512
4.4. 2.Központiköltségvetésselszembenidevizakövetelések 0 0 0
4.8. 3.Hitelintézetekkelszembenidevizakövetelések 10 500 6962 –3538

4.10. 4.Egyébdevizakövetelések 438503 399407 –39096
iii. Banküzemi eszközök 84 220 109 638 25 418

4.12. ebből:Befektetetteszközök 83740 107137 23397
4.14. iv. Aktív időbeli elhatárolások 112 004 95 697 –16 307

v.  EszKözöK összEsEN (i+ii+iii+iv) 12 640 588 11 495 507 –1 145 081

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

forrásoK (passzívák) 2014.12.31. 2015.12.31. változás

1 2 3 4 4–3
vi. Kötelezettségek forintban 10 290 278 9 527 734 –762 544

4.5. 1.Központiköltségvetésbetétei 524838 403624 –121214
4.7. 2.Hitelintézetekbetétei 5997814 4772252 –1225562

ebből:azirányadóeszköz* 5083350 2986826 –2096524
3.Forgalombanlévőbankjegyésérme 3735554 4304879 569325

4.11. 4.Egyébbetétekéskötelezettségek 32072 46979 14907
 vii. Kötelezettségek devizában 1 650 694 1 407 934 –242 760

4.5. 1.Központiköltségvetésbetétei 550 771 416115 –134656
4.8. 2.Hitelintézetekbetétei 59096 58378 –718

4.11. 3.Egyébkötelezettségekdevizában 1040827 933441 –107386
4.13. viii. Céltartalék 4 267 1 978 –2 289
4.15. iX. Banküzem egyéb forrásai 18 017 67 839 49 822
4.14. X. passzív időbeli elhatárolások 31 454 31 044 –410
4.15. Xi. Saját tőke 645 878 458 978 –186 900

1.Jegyzetttőke 10 000 10 000 0
2.Eredménytartalék 36057 63417 27360
3.Értékelésitartalék 0 0 0

4.16. 4.Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 517984 312599 –205385
4.16. 5.Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka 54 477 28510 –25967

6.Mérlegszerintieredmény 27360 44452 17092
Xii. forrásoK összEsEN (vi+vii+viii+iX+X+Xi) 12 640 588 11 495 507 –1 145 081

*2015. szeptember 23-tól a három hónapos futamidejű MNB-betét lett az irányadó eszköz a kéthetes betét helyett.

Budapest,2016.április27.

 Dr.Matolcsygyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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3. A Magyar Nemzeti Bank 
eredménykimutatása

millió forint
Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

BEvéTElEK 2014 2015 Eltérés 

1 2 3 4 4–3
4.18. i. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 9 447 10 817 1 370

1.Központiköltségvetésselszembenikövetelésekkamatbevételei 4566 2706 –1860
2.Hitelintézetekkelszembenikövetelésekkamatbevételei 4030 3128 –902
3.Egyébkövetelésekkamatbevételei 17 771 754
4.Forintbanelszámoltkamatjellegűbevételek 834 4212 3378

4.18. ii. devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 251 952 215 866 –36 086
1.Devizatartalékokutánikamatbevételek 169586 123495 –46091
2.Központiköltségvetésselszembenikövetelésekkamatbevételei 0 3235 3235
3.Hitelintézetekkelszembenikövetelésekkamatbevételei 0 0 0
4.Egyébkövetelésekkamatbevételei 67 54 –13
5.Devizábanelszámoltkamatjellegűbevételek 82299 89082 6783

4.19. iii. deviza-árfolyamváltozásból származó bevételek 520 671 184 568 –336 103
4.18. iv. pénzügyi műveletek realizált nyeresége 3 435 18 190 14 755
4.21. v. Egyéb bevételek 15 526 14 524 –1 002

1.Jutalékbevételek 936 1033 97
4.22. 2.Jutaléktóleltérőegyébbevételek 1588 1380 –208
4.23. 3.Felügyeletitevékenységbőlszármazóbevételek 13002 12111 –891
4.13. vi. Céltartalék-felhasználás 1 272 2 933 1 661
4.13. vii. értékvesztés-visszaírás 120 1 399 1 279
4.24. viii. Banküzem bevételei 560 1 466 906

iX. BEvéTElEK összEsEN (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii) 802 983 449 763 –353 220

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

ráfordíTásoK 2014 2015 Eltérés 

1 2 3 4 4–3
4.18. X. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 167 973 103 825 –64 148

1.Központiköltségvetésbetéteinekkamatráfordításai 29028 11229 –17799
2.Hitelintézetibetétekkamatráfordításai 55306 92498 37192
ebből:azirányadóeszköz*kamatráfordítása 41353 74063 32710
3.Egyébbetétekkamatráfordításai 83639 98 –83541
ebből:azirányadóeszköz**kamatráfordítása 83513 0 –83513
4.Forintbanelszámoltkamatjellegűráfordítások 0 0 0

4.18. Xi. devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 179 705 165 561 –14 144
1.Központiköltségvetésbetéteinekkamatráfordításai 113 –1737 –1850
2.Hitelintézetibetétekkamatráfordításai 0 –29 –29
3.Egyébkötelezettségekkamatráfordításai 1677 1685 8
4.Devizábanelszámoltkamatjellegűráfordítások 177915 165642 –12273

4.19. Xii. deviza-árfolyamváltozásból származó ráfordítások 9 682 6 891 –2 791
4.20. Xiii. Bankjegy- és érmegyártás költsége 5 188 11 286 6 098
4.18. Xiv. pénzügyi műveletek realizált vesztesége 123 012 3 328 –119 684
4.21. Xv. Egyéb ráfordítások 252 401 21 268 –231 133

 1.Jutalékráfordítások 837 851 14
4.22. 2.Jutaléktóleltérőegyébráfordítások 251564 20417 –231147
4.13. Xvi. Céltartalékképzés 1 463 644 –819
4.13. Xvii. értékvesztés 3 460 7 556 4 096
4.24. Xviii. Banküzem működési költségei és ráfordításai 32 739 34 952 2 213

XiX. ráfordíTásoK összEsEN (X+Xi+Xii+Xiii+Xiv+Xv+Xvi+Xvii+Xviii) 775 623 355 311 –420 312
XX. Tárgyévi eredmény (iX-XiX) 27 360 94 452 67 092
XXi. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 0
XXii. fizetett (jóváhagyott) osztalék 0 50 000 50 000
XXiii. Mérleg szerinti eredmény (XX+XXi-XXii) 27 360 44 452 17 092

*2014. augusztus 1-től a kéthetes betét, 2015 szeptember 23-tól a három hónapos futamidejű MNB-betét lett az irányadó eszköz. 
**2014. július 31-ig a kéthetes kötvény az irányadó eszköz.

Budapest,2016.április27.

 Dr.Matolcsygyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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4. Kiegészítő melléklet

4.1. Az MNB száMviTEli poliTiKájA

AMagyarNemzetiBank(MNB)tulajdonosaamagyarállam,atulajdonosijogokatazállamháztartásértfelelős
miniszter(részvényes)gyakorolja.

AzMNBszámvitelipolitikájátaszámvitelrőlszóló2000.éviC.törvény(atovábbiakban:Számvitelitv.),aMagyar
NemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény(atovábbiakban:MNBtv.)ésaMagyarNemzetiBankéves
beszámolókészítésiéskönyvvezetésikötelezettségéneksajátosságairólszóló221/2000.(XII.19.)kormányren-
delet(atovábbiakban:MNBr.)kereteiköztalakítjaki.2004.május1-jétőlazMNBaMagyarKöztársaságnak
azEurópaiUnióhoztörténőcsatlakozásárólszólónemzetköziszerződéstkihirdetőtörvényhatálybalépésének
napjátólaKözpontiBankokEurópaiRendszerének(KBER)tagja.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az MNB számviteli rendszerét, az általánostól eltérő értékelési és
eredményelszámolásiszabályait.

4.1.1. Az MNB számviteli rendszerének jellemzői

AzMNBkönyvvezetésesoránalkalmazottegyikalapelv,hogyagazdaságieseményeketaténylegesfelmerülés
időpontjánakmegfelelődátummalkellakönyvekbenrögzíteni,amennyibenazaszámvitelilegméglenem
zártévrevonatkozik.Ennekadevizaárfolyam-nyereségekés-veszteségekpontosmeghatározásaszempont-
jábólvankülönösjelentősége,elsősorbanadevizaeladásokés-vásárlásokesetében.Adevizaátváltássaljáró
azonnalidevizaügyletekazüzletkötésnapjávalkerülnekakönyvekbenrögzítésre.Azilyenügyletekbőleredő
követelésekéskötelezettségekazMNBdevizapozíciójátazüzletkötésnapjátólmódosítják.Ugyaneztazeljá-
rástkövetiazMNBafedezeticélúszármazékosügyletekmérlegbenmegjelenőátértékelésikülönbözetének 
könyvelésekoris.

AzMNBnapontaelszámolja:

–adevizaeszközeiés-forrásai,illetvemérlegenkívülkimutatott,fedezetiszármazékosügyletekbőlszármazó
követeléseiéskötelezettségeiátértékelésébőleredődevizaárfolyam-különbözeteket,

–azértékpapírokbeszerzéskoriárfolyam-különbözeténekamortizációját,valamint

–amérlegbenszereplőésamérlegenkívülkimutatott,fedezetiügyletekbőlszármazókövetelésekéskötele-
zettségekidőarányoskamatáhozkapcsolódóidőbelielhatárolásokat.

AzMNBr.rendelkezéseértelmébenazMNBaszámvitelipolitikájábanrögzítettmódon,atulajdonosrészére
történőadatszolgáltatáscéljából,mindennegyedévbenköteleseszköz-ésforrásszámláit,valaminteredmény-
számláitlezárniésfőkönyvikivonatotkészíteni.

AzMNBbelsőcélraennélgyakrabban,havontakészítmérlegetéseredménykimutatást,ésezekalátámasztá-
sárahavontavégrehajtja:

–adeviza-értékpapírokpiaciértékelését,kivéveavisszavásároltsajátkibocsátásúértékpapírokat,
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–anapiátértékeléssoránképződőárfolyamnyereség,vagy-veszteségrealizált,illetvenemrealizáltrészre
történőszétbontásátéselszámolását,

–azértékcsökkenésileíráselszámolását.

AnegyedéveszárlatsoránazMNBminősítiazegyébcélúszármazékosügyletekbőlésanemzetköziszerződése-
kenalapulóértékpapír-kölcsönzésitevékenységébőleredő–akapottbiztosítékbekerülésiértékévelmegegye-
ző–mérlegenkívülnyilvántartottfüggőésjövőbenikötelezettségeit,azegyébmérlegenkívülnyilvántartott
kötelezettségeit,valamintminősítiamérlegbentalálhatóköveteléseketésértékpapírokat,továbbáévvégén
abefektetetteszközöket.Aminősítésalapjánmegállapítjaéselszámoljaaszükségesértékvesztés,valamint
akötelezettségekhezkapcsolódócéltartalékmértékét.

Aszámvitelipolitikaváltozásánakmegfelelőena2015.évzárásátólamérlegkészítésidőpontjaatárgyévet
követőévjanuár15-érőljanuár15.munkanapjáramódosult.Jelenbeszámolótekintetébenamérlegkészítés
időpontja2016.január22.volt.

AjogszabályokszerintazMNBazországgyűlésfelébeszámolásikötelezettséggeltartozik.AzMNBazország-
gyűlésnekésatulajdonosi jogokatazMNBtv.-benszabályozottmódongyakorlóállamháztartásértfelelős
nemzetgazdaságiminiszternekegyetlenbeszámolótkészít.EzazÉvesjelentés,amelyazMNBszervezetét,
gazdálkodásátéstárgyévitevékenységétbemutatóüzletijelentést,valamintazigazgatóságáltalmegállapított,
könyvvizsgálóizáradékkalellátott,Számvitelitv.szerintiévesbeszámolóttartalmazza.AzÉvesjelentéstafe-
lügyelőbizottságvéleményezi,ésatulajdonosrészérejelentéstkészít.AzMNBazÉvesjelentéstazinterneten
teljesterjedelmébennyilvánosságrahozza.Azinterneteshonlapcíme:www.mnb.hu.

EzentúlmenőenazMNBelnökefélévkorírásbanbeszámolazországgyűlésgazdaságiügyekértfelelősállandó
bizottságánakazMNBfélévestevékenységéről.EzabeszámolóaFélévesjelentés,melyazMNBszervezetét,
gazdálkodásátésfélévestevékenységétbemutatóüzletijelentésből,valamintazigazgatóságáltalmegállapí-
tott,Számvitelitv.szerintifélévesbeszámolóbóláll.AzMNBaFélévesjelentéstszinténnyilvánosságrahozza
azinterneteshonlapján.

AzMNBr.rendelkezéseiszerintazMNBkonszolidáltbeszámolókészítésérenemkötelezett.

ASzámvitelitv.alapjánazévesbeszámolókönyvvizsgálatakötelező.AzMNBkönyvvizsgálójaSzabógergely
(Ernst&youngKönyvvizsgálóKft.),kamaraitagságiszáma:005676.

AzévesbeszámolóaláírásárajogosultvezetőDr.Matolcsygyörgy,aMagyarNemzetiBankelnöke.

AszámviteliszolgáltatásokértfelelősvezetőKalinagábor,PM-regisztrációsszáma:194599.

4.1.2. Alkalmazott főbb értékelési elvek

A központi költségvetéssel szembeni követelések

Aközpontiköltségvetésselszembenikövetelésekközöttkimutatottértékpapírokkamatokkalcsökkentett,amor-
tizáltbeszerzésiértékenszerepelnekamérlegben.Akamatokatnemtartalmazóvételárésanévértékközötti
különbözetetmintárfolyamnyereségetvagy-veszteségetazMNBidőarányosanszámoljaeleredményében.

Aközpontiköltségvetésselszembenikövetelésekközöttjelenikmegévvégénakiegyenlítésitartalékokeset-
legesmegtérítésévelkapcsolatoskövetelésis.

Aköltségvetésselszembenikövetelésekreértékvesztéstelszámolninemlehet.
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Hitelintézetekkel szembeni követelések

Ahitelintézetikövetelésekközöttkimutatottjelzálogleveleketamortizáltbeszerzésiértéken–kamattalcsök-
kentettvételáron–kellkimutatniamérlegben.AbeszerzéskoripiaciértékkülönbözetetazMNBidőarányosan
számoljaelárfolyamnyereségkéntvagy-veszteségkéntkamatjellegűeredményében.

Ajelzáloglevelekre–aveszteségekkockázatánakmértékévelarányos–értékvesztéstkellelszámolni.

ANövekedésiHitelprogram(NHP)kereténbelülhitelintézetekneknyújtott,kamatmentesrefinanszírozásihi-
teleket,valamintahitelintézeteknekértékpapírfedezetemellettnyújtott,alapkamathozkötötthiteleketafo-
lyósítotthitelösszegnekmegfelelőbekerülésiértékenkellnyilvántartásbavenni.

Egyéb követelések

Afelügyeletitevékenységbőlszármazókövetelésekértékvesztésselcsökkentettbekerülésiértékenszerepelnek
amérlegben.AzMNBafelügyeletidíjelőírásokatabeérkezőbevallásokalapján,abírságelőírásokatajogerőre
emelkedetthatározatokalapjánkönyveli.Afelügyeletitevékenységbőlszármazóbevételekközöttkellkimutatni
afelügyeletidíjakat,akiszabottésfelhasználtbírságokat,valamintabefolytigazgatásiszolgáltatásidíjakat.

Azegyébkövetelésekközöttkerülnekkimutatásraamunkavállalóikölcsönökafolyósítottösszegnekmegfele-
lően.Akapcsolódókapottkamatokösszegeazegyébkövetelésekkamatbevételeinszerepel.

Azegyébköveteléseketminősítésalákellvonni,ésszükségeseténértékvesztéstkellelszámolni.

devizaeszközök és -források értékelése, a devizaárfolyam-eredmény elszámolása

AzMNBvalamennyidevizaeszközétés-forrásátabeszerzésnapjánérvényeshivatalosárfolyamonveszinyilván-
tartásbaakönyvekben.Amennyibenegydevizakövetelésvagy-kötelezettségdevizakonverziómiattjönlétre,
úgyazMNBadevizaátváltássoránténylegesenalkalmazottésahivatalosárfolyameltérésébőleredőárfolyam-
nyereségetvagy-veszteségetazadottnaprakonverzióseredménykéntelszámolja,ésazeredménykimutatásban
adevizaárfolyam-változásbólszármazóeredménysorokonjelenítimeg.

AzMNBdevizaeszközeités-forrásait,valamintfedezeticélúszármazékosügyletekbőleredő,mérlegenkívüli
követeléseitéskötelezettségeitnapontaahivatalosárfolyamváltozásánakmegfelelőenátértékeli.Azátértékelés
következtébenamérlegdevizábandenominálttételeiamérlegfordulónaponérvényeshivatalosárfolyamon
átértékeltösszegbenszerepelnek.Azátértékelésikörneknemképezikrészétadevizábankönyveltbanküzemi
eszközökésforrások(kivéveakülföldibefektetések),valamintadevizábankönyveltidőbelielhatárolások,
továbbáazegyébcélúszármazékosügyletek.

Adevizábanbefolyteredményazadottnapihivatalosárfolyamonkerülazeredménybenelszámolásra.

Azidőbelielhatárolásoknapikönyvelésétazelőzőnapiidőbelielhatárolásokvisszavezetéseelőzimeg,így
adevizábankönyveltidőbelielhatárolásokátértékelésnélkülishivatalosárfolyamonszerepelnekamérlegben.

Anapiátértékeléssoránképződődevizaárfolyam-nyereségből,illetve-veszteségbőlcsakarealizáltárfolyam-
eredménytlehetazeredménybenelszámolni,míganemrealizálteredménytasajáttőkében,aforintárfolyam
kiegyenlítésitartalékasoronkellkimutatni.

Realizálteredménydevizaeladásakor,illetve–amennyibenazadottdevizanembenazátértékelésaláesőkö-
vetelésekösszegétmeghaladjaazugyanilyenkötelezettségekösszege–devizavásárláskorkeletkezik.Arealizált
eredményazeladott,illetvemegvásároltdevizaösszeghivatalosárfolyamonszámítottértékénekésátlagos
beszerzésiárfolyamonszámítottértékénekakülönbsége.
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deviza-értékpapírok

Adeviza-értékpapírokatpiaciértékenkellkimutatni.Adeviza-értékpapírokesetébenazértékelésnapjánér-
vényespiaciérték(aportfóliókezelésttámogatóeszközáltalalkalmazottközépár)ésazamortizáltbekerülési
értékközöttikülönbözetasajáttőkerészekéntadeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékábanszerepel.Az
értékpapírokeladásakor,illetvelejáratakorrealizálódóárfolyamnyereségetvagy-veszteségetapénzügyimű-
veletekrealizáltnyereségeésveszteségeeredménysoronkellkimutatni.

AzMNBértékpapír-állományátadotthónaputolsómunkanapjánérvényespiaciárakalapjánértékeli.Ameny-
nyibenezenanaponvalamelydevizaesetébenamegfelelőpiacilikviditásnembiztosított,úgyazaztmegelőző
munkanapakiértékeléstárgynapja.

Akülsővagyonkezelőnekadottmandátumkeretébenkezeltdeviza-értékpapírokatszinténpiaciértékenkell
kimutatni,aletétkezelőtőlkapottárakalkalmazásamellett.

AzMNBáltalkorábbankülföldönkibocsátott,majdkésőbbvisszavásároltértékpapírokatbruttómódon,azaz
azegyébdevizaköveteléseksoronkellkimutatni.Avisszavásároltdevizakötvényekazamortizáltbekerülési
értékentörténőértékelésáltalánosszabályaiszerintkerülnekértékelésre.

Arepo-(értékpapír-visszavásárlási)ügyletekethitel-betétügyletkéntkellelszámolni,ésazügyletheztartozó
jövőbeliértékpapír-követeléstvagy-kötelezettségetamérlegalattitételekközöttkellnyilvántartani.

Anemzetköziszerződésekenalapulóértékpapír-kölcsönügyleteksoránkölcsönbeadottértékpapírokatnem
kellkivezetniadevizatartalékból,azokállományátamérlegenkívülitételekközöttkellszerepeltetni.Apénzben
kapottbiztosítékbóleszközöltbefektetéseket,valamintapénztőleltérőbiztosítékokatfüggőkötelezettségként
kellamérlegalattitételekközöttkimutatni,ésnegyedéventecéltartalékotkellképezniabefektetésekesetleges
negatívpiaciértékévelmegegyezően.

iMF-fel kapcsolatos elszámolások

AzIMF-kvótadevizábanbefizetettrésze–mintSDR-bendenominált,lehívhatókövetelés–adevizatartalékrésze.

Akvótaforintbanbefizetett–SDR-bennyilvántartott–részeamérlegbenazegyébdevizaköveteléseksoron
szerepel.EzzelszembenforrásoldalonazIMFforintbetétjeáll.AzMNB-neklegalábbéventegondoskodnia
kellarról,hogyazIMFforintbetétjéneknagyságamegegyezzenaforintbanbefizetettkvótaösszegével.Mivel
ezabetétszámlaaleírtaknakmegfelelőencsakformailagforint,amérlegbenazegyébdevizakötelezettségek
soronszerepel.

AtagállamokdevizatartalékainaknövelésétcélzóSDR-kihelyezés(SDR-allokáció)keretébenkapottösszegegy-
résztazMNBdevizatartalékaitnöveli,másrésztforrásoldalonlejáratnélkülikötelezettségetkeletkeztetaz
IMF-felszemben.Atranzakciónakakkorvaneredményhatása(akapottSDR-összegrekamatotkellfizetni),ha
abbólfelhasználástörténik.

származékos ügyletek elszámolása

AzMNBaszármazékosügyleteketazüzletkötéscéljaalapjánkétcsoportbasorolja:fedezetiügyletek,illetve
egyébcéllalkötöttügyletek.

Fedezetinekminősülnekazokazügyletek,amelyekegymeghatározotteszköz-vagyforráscsoport,illetvenyi-
tottpozíciódevizaárfolyam-vagypiaciérték-változásábóleredőkockázatátcsökkentik,azokhozegyértelműen
hozzárendelték,ésazügyletindításakorkifejezettenfedezetiügyletkéntjelöltékmeg,valamintkizárjákvagy
lényegesencsökkentikafedeznikívántkockázatot.Fedezetiügyletnekminősülnektovábbáaköltségvetéssel,
illetveannakmegbízásábólkülföldipartnerrelkötöttszármazékosügyletek.
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Aszármazékosügyleteketmérlegenkívülikövetelésként,illetvekötelezettségkéntkellkimutatni.Afedezeti
ügyletekbőleredődevizakövetelésekés-kötelezettségekösszevontátértékelésikülönbözetét(előjelüknek
megfelelőenazegyébdevizakövetelésekvagy-kötelezettségeksoron,illetveaközpontiköltségvetésselszem-
benivagyahitelintézetekkelszembenidevizakövetelésekvagy-kötelezettségeksoron),valamintidőarányos
kamatukat(időbelielhatárolásként)amérlegbenkellkimutatni.

Azegyébcélúszármazékosügyleteklezárulásakorazilyenügyletekeredményétadevizaügyletekeseténade-
vizaárfolyam-változásbólszármazóbevételek,illetveráfordítások,akamatváltozáshozkapcsolhatóügyletek
eseténpedigakamatjellegűbevételek, illetveráfordításoksoronkellazeredménybenkimutatni.Az ilyen
ügyleteknemértékelődnekát,deazóvatosságelvealapján,indokoltesetben–amérlegkészítéskorrendel-
kezésreállóinformációkalapján–azügyletekesetlegesnegatívpiaciértékévelmegegyezőcéltartalékotkell
képezninegyedévente.

Banküzemi eszközök és források

Abanküzemeszközeiésforrásaimérlegsorokonkerülnekkimutatásraazalábbiak:

–azokakövetelésekéskötelezettségek,amelyekajegybankifeladatokkal,bankiműködésselközvetlenülnem
hozhatókkapcsolatba(pl.adókkal,járulékokkal,munkavállalókkalkapcsolatoselszámolások,szállítók,nem
jegybankicélú,mégnemértékesítettnemesfémkészlet),továbbá

–ahivatalosfizetőeszköznekmárnemminősülő,mégbenemváltottbankjegyekbőleredőkötelezettségek,
valamint

–abefektetésekés

–aszervezetiműködéshezszükségeseszközök(immateriálisjavak,tárgyieszközök,készletek).

AzMNBmérlegébenpénzeszközöknemszerepelnek.Ajegybankakészpénzkibocsátója,ezáltalapénztárá-
ban,illetveazértéktárábanlévőkészpénzkészlet–mivelnincsforgalomban–aforrásoldalonabankjegy-és
érmeállománybólkerüllevonásra.

Az MNB által alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok

százalék

Megnevezés 2015.12.31.

Vagyoniértékűjogok 17

Szellemitermékek 10–50

Alapítás-átszervezésaktiváltértéke 20

Vagyonkezeltéssajáttulajdonbanlévőépületek 2–3

Járművek* 20

Híradás-technikaieszközök,irodaieszközök,gépek 9–50

Irodaiberendezések,felszerelésitárgyak 14,5–33

Számítástechnikaiberendezések 9–33

Emissziósgépek 5–33

Műszerek,mérőeszközök 9–33

Bankbiztonságieszközök 2–33

Egyébberendezésekéstárgyieszközök 3–33

* A járművek maradványértéke 20%.
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Avagyontárgyakértékcsökkenésénekmeghatározásáraazelvárhatóhasznosélettartamalapjánafentmeg-
adottszázalékoskulcsokazirányadók,ettőlazonbanaténylegeshasználatiidőfüggvényébenelkelltérni. 
AzMNBmindenesetbenlineárisleírásikulcsotalkalmaz.AzMNBnemszámolelértékvesztéstazolyaneszköz
után,amelyahasználatsoránértékébőlnemveszít,illetveamelynekértékekülönlegeshelyzetéből,mivoltából
adódóanévrőlévrenő(pl.telek,képzőművészetialkotás,műtárgy).

4.2. A MAKrogAzdAsági folyAMAToK HATásA Az MNB 2015. évi 
MérlEgérE és ErEdMéNyérE

2015-ben94,5milliárdforintvoltazMNBnyeresége,ez67,1milliárdforinttalhaladjamega2014.évinyere-
séget.Akimagaslóeredményhezajegybank2014-tőlfokozatosanéletbeléptetettintézkedéseijárultakhozzá,
amelyekakamateredménytésazárfolyameredménytegyarántkedvezőenbefolyásolták.Akamatkiadások
visszaesésébenszerepetjátszottafolyamatosancsökkentettjegybankialapkamat.Azárfolyameredményto-
vábbraisazeredménymeghatározótényezőjevolt. Aforinthivatalosárfolyama2015-benegyviszonylag
szélesebbsávbaningadozott.2015végén313,12forint/eurovolt,ez0,6százalékoserősödéstjelentett2014
végéhezképest.Ahivatalosárfolyam2015-benvégiggyengébbvoltazátlagosbekerülésiárfolyamnál.Akét
árfolyamközöttieltérés2014végén21,47forint/eurovolt,2015végére14,95forint/euróramérséklődött.
Adevizaeladásokvolumenétalapvetőenalakosságijelzáloghitelekésfogyasztásidevizahitelekforintosításához
nyújtottdevizamennyiségésazÁKK-valbonyolítotttranzakciókhatároztákmeg.Devizaeladásokonösszesen
177,7milliárdforintnyereségetrealizáltazMNB2015-ben.

AzMNBszámvitelimérlegfőösszege2015.december31-én11495,5milliárdforintvolt,ez9,1százalékos
csökkenéstjelent2014végéhezviszonyítva.Azönfinanszírozásiprogramésaforintosításmiattamérlegeszköz-
oldalánadevizatartalék,forrásoldalánazMNB-betétállománycsökkentalegnagyobbmértékben.Azemlített
MNBprogramoktöbbmintellensúlyoztákazNHPmérlegbővítőhatását.

Anettókamat-éskamatjellegűeredmény42,7milliárdforintveszteségvolt2015-ben,ami43,6milliárdforintos
javulástjelenta2014.éviveszteséghezképest.Emögöttelsősorbanazértékpapírokelszámolásáravonatkozó
számviteliszabályokváltozásaáll.Aforint-kamatveszteség65,5milliárdforintoscsökkenésébenajegybanki
irányadókamat2015.évialacsonyabbszintjevoltameghatározó.A2015.éviátlagosjegybankialapkamat
1,64százalékvolt,74bázisponttalkevesebba2014.évinél.Ugyanakkorazalapkamathozkötöttkamatozású
forintkötelezettségekátlagosállományaiscsökkent2015során,amiszinténhozzájárultaforintkamategyen-
legjavulásához.Adeviza-kamateredmény21,9milliárdforintosromlásátadevizatartalékcsökkenőszintjeés
azalacsonyabbdevizahozamokmiattikevesebbkamatbevételokozta.2014végétőlazértékpapírokázsiója
akamateredményterhéreegyenletesenkerülelszámolásra.Akamatkiadásokmérséklődésétagazdaságsé-
rülékenységénekcsökkentéseérdekébenvégrehajtottjegybankiprogramok–forintosításésönfinanszírozás
–mérlegszűkítőhatásaistámogatta.

Apénzügyiműveleteken2015-ben14,9milliárdforintnyereségrealizálódott.A2014.évhezképestbekövetke-
zettjelentősmértékűjavulásokaazelszámolásiszabályokváltozása,melyszerintazértékpapíroklejáratakor
márnemkeletkezikárfolyameredmény,mivelabeszerzéskoriárfolyam-különbözetazértékpapírlejáratáig
egyenletesenkerülelszámolásra(amortizálásra)akamatbevételekterhére.Azátállásra2014.december31-ével
kerültsor,ezérta2014.éviveszteségnagyrészeméganévértékfelett,magaskuponnalvásároltértékpapírok
lejáratakorelszenvedettárfolyamveszteségbőladódott.

Azeredményrehatótényezőkrőllásdrészletesenazüzletijelentés3.11.fejezetét.
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4.3. A KözpoNTi KölTségvETéssEl szEMBENi foriNTKövETElésEK

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1évenbelülilejáratúállamkötvények 0 0 0

1—5évenbelülilejáratúállamkötvények 14 177 0 –14177

5éventúlilejáratúállamkötvények 125318 39178 –86140

i.1. Központi költségvetéssel szembeni követelések összesen 139 495 39 178 –100 317

Azállampapírokállománya2015.december31-én39,2milliárdforintvolt,amijelentősmértékű,mintegy100
milliárdforintoscsökkenéstjelentazegyévvelkorábbiállományhozképest.Amagyarállamkötvényekteljes
állományátésazállamadósságikötvényekjelentősrészét(69százalékát)vásároltavissza2015végénazÁKK.

4.4. A KözpoNTi KölTségvETéssEl szEMBENi dEvizAKövETElésEK

Aközpontiköltségvetésselszembenidevizaköveteléseksoronsem2014végén,sem2015végénnemvolt
állomány.Aköltségvetésselkötöttkamatozódevizaswapügyletekegyenlegenettókötelezettségbefordult,így
aközpontiköltségvetésdevizabetéteiközöttkerültekkimutatásra(lásd4.5.pont).

4.5. A KÖzpoNTi KÖlTSéGveTéS FoRiNT- éS devizAKÖTelezeTTSéGei

A központi költségvetés forintbetétei

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Kincstáriegységesszámla(KESZ) 524417 403218 –121199

ÁllamadósságKezelőKözpontZrt.betéte 361 347 –14

Egyéb 60 59 –1

vi.1. Központi költségvetés betétei 524 838 403 624 –121 214

Aközpontiköltségvetésforintbetéteinekállománya2014végéhezviszonyítva121,2milliárdforinttalcsökkent.
A2015elejénszezonálishatásmiattmegemelkedettKESZállománytcsökkentetteafebruáridollárkötvény
lejárata,mivelatörlesztéshezszükségesdevizátazÁKKforintbetéteibőlvásárolta.Aköltségvetésforintbeté-
teimájusbanatöbbletesköltségvetés,illetveafolytatódóállampapír-kibocsátásmiattbővültek,2015utolsó
negyedévében–elsősorbanabeérkezőEU-támogatásoknakköszönhetően–nőttazállomány.Eztkövetően
a4.3.pontbanemlítettállampapír-visszavásárlások,illetvetovábbiállampapír-lejáratokmiattévvégéreje-
lentősenvisszaesettabetétállomány.A2015.évreszámítottátlagosbetétállomány900,1milliárdforintvolt,
347,3milliárdforinttalalacsonyabba2014évihezképest.

A központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Központiköltségvetésdevizabetétei 463423 255939 –207484

Központiköltségvetésselkötöttdevizaswap-ésterminügyletek 74 0 –74

Központiköltségvetésselkötöttkamatozódevizaswapok 87274 160176 72902

vii.1. Központi költségvetés devizabetétei 550 771 416 115 –134 656
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Aközpontiköltségvetésdevizabetéteinekdevizaswapokkalösszesítettállománya2015.december31-én416,1
milliárdforintvolt,2014végéhezképest134,7milliárdforinttalesettvissza.Aköltségvetésdevizabetéteinek
állománya2015-benjellemzőenmagasabbvolt,mint2014-ben,amimögöttazállamadósságdevizaszerkeze-
ténekbeállításáhozkötöttfedezetiügyletekkelkapcsolatban–akeresztárfolyamokkedvezőváltozásamiatt–
elhelyezettmarginállományemelkedéseállt.Jelentősmértékűcsökkenéscsakazévutolsónéhánynapjában
következettbe,részbenPEMÁK-lejárat,részbenazÁKKdevizakötvény-visszavásárlásaimiatt.

Aközpontiköltségvetésselkötötthatáridősügyletekközöttcsakkamatozódevizaswapügyleteknekvoltnyitott
állománya2015.december31-én.A72,9milliárdforintosállománynövekedéstakeresztárfolyamokváltozása
okozta.

A központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati 
szerkezete

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

–1évenbelüli 474289 255939 –218350

–1–5éves 18918 38672 19754

–5éventúli 57564 121504 63940

vii.1. Központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek 550 771 416 115 –134 656

A központi költségvetéssel kötött határidős ügyletek devizaszerkezete 

millió forint

sorszám Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. –HUF 258927 0 –258927

2. –EUR 819681 833178 13497

3. Határidős ügyletekből származó követelések (1+2) 1 078 608 833 178 –245 430

4. –HUF 143 0 –143

5. –EUR 258858 0 –258858

6. –USD 906955 993354 86399

7. Határidős ügyletekből származó kötelezettségek (4+5+6) 1 165 956 993 354 –172 602

8. Határidős ügyletekből származó nettó kötelezettség (7–3) 87 348 160 176 72 828

4.6. A KözpoNTi KölTségvETéssEl szEMBENi NETTó pozíCió AlAKulásA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

I.1.—VI.1. Nettóforintpozíció –385343 –364446 20897

II.2.—VII.1. Nettódevizapozíció –550771 –416115 134656

összesen –936 114 –780 561 155 553
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4.7. A HiTEliNTézETEKKEl szEMBENi foriNTKövETElésEK és 
-KÖTelezeTTSéGeK

A hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések 

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Értékpapírfedezetemellettnyújtotthitel 10 103061 103051

Jelzáloglevelek 29249 10 701 –18548

NHPrefinanszírozásihitelek 1007964 1286742 278778

Egyébhitelintézetikövetelések 2840 5048 2208

i.2. Hitelintézetekkel szembeni követelések 1 040 063 1 405 552 365 489

Ahitelintézetekkelszembenikövetelésekállománya2015.december31-én1405,6milliárdforintvolt.A2014
végéhezképestbekövetkezett365,5milliárdforintosnövekedéstöbbtételegyütteshatásávalmagyarázható.

AzösszesállománymeghatározórészétazNHPrefinanszírozásihitelekalkotják.A2013.júniusiNövekedési
Hitelprogramfolytatásaként2013októberébenindítottmásodikszakaszolyansikeresnekbizonyult,hogyaprog-
ramraszánt1000milliárdforintoskeret2015.szeptembervégérekimerült.Ígya2015I.negyedévébenindított
NHP+konstrukcióbanallokáltésmégigénybenemvetthitelkeretamásodikszakaszbanmeghatározottcélokra
isfelhasználható.AzI.ésII.pillérbennyújtottrefinanszírozásihitelekállománya–atörlesztéseketlevonva–
összesen1286,7milliárdforintvolt2015.december31-én.Ateljesállományonbelülazelsőszakaszból407,2
milliárdforint,amásodikszakaszból864,4milliárdforint,azNHP+-ból15,2milliárdforintállományszármazott
(ahitelektörlesztésemármegkezdődött).AzMNBanormáljegybankképesértékpapírokonfelülfedezetként
elfogadjaafinanszírozottKKV-hiteleketis.AzMNBjavárazároltbiztosítékokelfogadásiértékénekfedezniekell
azMNBhitelkövetelésétazadotthitelintézettelszemben.Azígyelfogadotthiteleknévértéke2015.december
31-énösszesen761,2milliárdforintvolt.

Azértékpapír-fedezetmellettnyújtotthitelekállományának103,1milliárdforintosnövekedésemögötttúlnyo-
mórészbenahitelintézeteknekazévmásodikfelébennyújtotttendereshitelekállnak.Ennélkisebbmértékű
állománynövekedéstjelentettazovernighthitelek2015végénfennállómagasabbállománya.

A jelzáloglevelekkelkapcsolatoskövetelések18,5milliárd forinttal10,7milliárdforintracsökkentek2015.
december31-re.Ezazértékanévértékenkívültartalmazzamégazamortizáltbeszerzéskoriárfolyam-külön-
bözetetis.A2014.évvégi30milliárdforintnévértékűállománylejáratéseladásmiattösszesen18,8milliárd
forinttalcsökkent.

Azegyébhitelintézetikövetelések2,2milliárdforintosállománynövekedésétazokozta,hogyafelszámolási
eljárásalattállóbankokkalszembenilejártkövetelésekbruttóállománya2015-ben6,7milliárdforinttal11
milliárdforintranőtt.Erreazösszegre–avárhatómegtérüléstfigyelembevéve–6milliárdforintértékvesztés
voltindokolt2015.december31-én.
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A hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. –lejárt 2842 5048 2206

2. –1évenbelüli 95913 177991 82078

3. –1–5év 471203 671253 200050

4. –5éventúli 470 105 551260 81155

5. Hitelintézetekkel szembeni követelések összesen (1+2+3+4) 1 040 063 1 405 552 365 489

A hitelintézetekkel szembeni forintkötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Pénzforgalmiszámlákállománya 477646 563071 85425

Kéthetespénzpiacibetétek 5083350 958100 –4125250

Háromhónapospénzpiacibetétek 0 2986826 2986826

Egyébbetétek 436818 264255 –172563

vi.2. Hitelintézetek betétei 5 997 814 4 772 252 –1 225 562

Ahitelintézetekbetéteisorona jegybankialapkamathozkötöttkamatozású, likviditást lekötőeszközökés
ahitelintézetekáltalkötelezőenelhelyezetttartalékokállnak,melyek2015.végiösszesítettállománya4772,3
milliárdforintvolt.Valamennyiügyletévenbelülilejáratú.2015.szeptember23-tólújelemmelbővültajegy-
bankieszköztár:aháromhónaposbetétlépettérvénybeazMNBirányadóeszközekéntazeddigikéthetes
betéthelyett.Állományaazévvégéreközel3000milliárdforintranőtt.Azújháromhónaposbetétfixkama-
tozásúeszköz,melyetkorlátlanmennyiségben,fixkamatútenderenértékesítazMNB,kamatlábamegegyezik
ajegybankialapkamattal.Akéthetesjegybankibetétmintabankilikviditáskezeléstszolgálóinstrumentum
atovábbiakbanisazeszköztárrészétképezi.Azeszköztmennyiségikorlátozásmellett,változókamatútenderen
értékesítiazMNB.Akéthetesbetétállománya–amennyiségikorlátozásmiatt–2015végére958,1milliárd
forintra(4125,3milliárdforinttal)csökkent.Azovernightbetétekállománya172,6milliárdforinttalvoltkeve-
sebb2015végén,mint2014végén.

4.8. A HiTEliNTézETEKKEl szEMBENi NETTó pozíCió AlAKulásA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

I.2.—VI.2. Nettóforintpozíció –4957751 –3366700 1591051

II.3.—VII.2. Nettódevizapozíció –48596 –51416 –2820

összesen –5 006 347 –3 418 116 1 588 231

Ahitelintézetekkelszembeninettókötelezettségeka2014végi5006,3milliárdforintról3418,1milliárdforintra
csökkentek2015.december31-re.Ezenbelülanettóforintpozíció1591,1milliárdforinttaljavult,a2015végi
állomány3366,7milliárdforintnettókötelezettségetmutatott.Akéthetesbetétekleépítésejelentősmértékben
járulthozzáapozíciójavulásához,ésugyanebbeaziránybahatottazovernightbetétekcsökkenése,valamint
ahitelintézetekneknyújtottNHPrefinanszírozásihitelekésazértékpapírralfedezetthitelekállományának
emelkedése.Eztahatástazonbanellensúlyoztaazújháromhónaposbetétekállománynövekedése.
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Anettódevizakötelezettségek2,8milliárdforinttalcsökkentek2014végéhezképest,állományuk2015.decem-
ber31-én51,4milliárdforintvolt.Ahitelintézetekkelszembenidevizakötelezettségeknettóállományaalekötött
devizabetétekállományántúlavelükkötöttésazidőszakvégénnyitottdevizaswapügyleteketfoglaltamagába.
AbelföldihitelintézetekáltalazMNB-nélkamatozóbetétszámlánelhelyezettdevizákösszesítettállománya
19,3milliárdforinttalvolttöbb2015.december31-én2014végéhezviszonyítva.Ajegybankieurolikviditást
nyújtóswapeszközök–összevontnettóegyenlegüknekmegfelelően–2014végénakövetelésekközött,2015
végénakötelezettségekközöttkerültekkimutatásra.Míg2014végénazegynapos,kéthetesésháromhó-
naposeszközökirántvoltmeglehetősennagyazigény(összesen1,5milliárdeuro),addig2015végéreezaz
érdeklődésalábbhagyott,csakazegyheteseszközökirántjelentkezett0,5milliárdeuróskereslet.A2014-ben
megszüntetett,azNHPIII.pilléréhezkapcsolódójegybankidevizacsereeszközkinnlevőállományaa2014végi
581millióeuróról–lejáratokmiatt–473millióeuróracsökkent2015végére.Alakosságidevizahitelekkiveze-
téséhezszükségesdevizamennyiségét–aMonetárisTanács2014.szeptemberidöntéseértelmében–azMNB
biztosítottaabankrendszerszámára.Azezzelkapcsolatbanahitelintézetekkelkötöttdevizaswap,éskamatozó
devizaswapügyletekösszesítettállománya2015.december31-éneuróraátszámítva5,9milliárdvolt.Asvájci
frankdevizaswapügyletekaII.negyedévfolyamánlejártak.

A hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések és -kötelezettségek lejárat szerinti bontása

millió forint

sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. –1évenbelüli 2263 6962 4699

2. –1—5éves 8237 0 –8237

3. –5éventúli 0 0 0

4. Hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések (1+2+3) 10 500 6 962 –3 538

5. –1évenbelüli 23435 52445 29010

6. –1—5éves 35661 5933 –29728

7. –5éventúli 0 0 0

8. Hitelintézetekkel szembeni devizakötelezettségek (5+6+7) 59 096 58 378 –718

9. Nettó devizapozíció (4–8) –48 596 –51 416 –2 820

4.9. A JeGyBANKi ARANy- éS devizATARTAléK

állományok forintban

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Aranykészlet 30689 30117 –572

IMFszabadkvóta 27714 29353 1639

Devizabetét 958795 1020443 61648

Deviza-értékpapírok 9570568 8305698 –1264870

Deviza-repoügyletekállománya 226721 51364 –175357

ii.1. Arany- és devizatartalék 10 814 487 9 436 975 –1 377 512

AzMNBstatisztikaicélbólrendszeresenpublikáljaadevizatartaléknagyságát.Astatisztikaiszabályokszerint
adevizatartalékrészétképezikennekfelhalmozottkamataiis,ígyastatisztikaiésaszámviteliszabályokszerinti
devizatartaléknagyságaeltéregymástól.



KIEgÉSZÍTőMELLÉKLET

éves jelentés • 2015 95

Afelhalmozottkamatokatnemtartalmazódevizatartalékforintbankifejezettállománya2015.december31-én
9437milliárdforintvolt,ez1377,5milliárdforinttalalacsonyabbazelőzőévvéginél.

Adeviza-értékpapírok2015.december31-iállományábólmindössze90,7milliárdforintértéket(összesen1,1
százalékot)képviseltekakülsővagyonkezelőnekadottmandátumkeretébenkezeltértékpapírok.

Állományok euróban

millió euro

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Aranykészlet 97 96 –1

IMFszabadkvóta 88 94 6

Devizabetét 3045 3259 214

Deviza-értékpapírok 30393 26526 –3867

Deviza-repoügyletekállománya 720 164 –556

ii.1. Arany- és devizatartalék 34 343 30 139 –4 204

A forint hivatalos árfolyama 2014. december 31-én 314,89 forint/euro, 2015. december 31-én 313,12 forint/euro volt.

2015-benalegjelentősebbtartaléknövelőtételtovábbraisazEurópaiBizottságtólérkezőeurotranszfereknettó
állományavolt,emellettahitelintézeteknekmonetárispolitikaicéllalnyújtottswapoklejárataésakeresztár-
folyamokváltozásamiattisnőttazállomány.Csökkentettékviszontadevizatartalékállományát:alakossági
devizahitelekforintosításáhoznyújtottkamatozódevizaswapokegyrészéneklezárása;azÁKKadósságkezeléssel
kapcsolatosésegyébműveletei;aMÁKdevizabefolyásainakés-kifizetéseineknettóegyenlege;arövidfedezett
betétállományváltozása.Mindezekegyütteshatásáraadevizatartalékeuróbankifejezettnagysága4,2milliárd
euróvalcsökkent2015.december31-re.

4.10. eGyéB FoRiNT- éS devizAKÖveTeléSeK

Egyéb forintkövetelések

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Felügyeletitevékenységbőlszármazókövetelések 3894 5345 1 451

Munkavállalóilakás-ésszemélyikölcsönök 1 154 2061 907

egyéb bruttó forintkövetelések összesen 5 048 7 406 2 358

Egyébforintkövetelésekértékvesztése –3732 –5308 –1576

i.3. Egyéb forintkövetelések 1 316 2 098 782

Afelügyeletitevékenységbőlszármazókövetelésekafelügyeletidíjakat,valamintabírságokattartalmazzák.
Ezektúlfizetésekkelkorrigáltállománya5,3milliárdforintvolt2015.december31-én,melynek99,3százalékára
–azMNBbelsőszabályozásánakmegfelelően–értékvesztéskerültelszámolásra.AzMNBáltalmunkavállaló-
inaknyújtottszemélyikölcsönökéskamatkedvezményeslakáskölcsönökegyüttesállománya2015.december
végén2,1milliárdforintvolt.
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Egyéb devizakövetelések

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

IMF-kvótaforintbanbefizetettrésze 362018 383432 21414

Adósságtörlesztésicéllalvisszavásároltkötvények 7265 0 –7265

Külföldibefektetésijegyekbőlszármazókövetelés 0 15796 15796

Külföldifedezetiügyletek* 68720 96 –68624

Egyéb 500 83 –417

ii.4. Egyéb devizakövetelések 438 503 399 407 –39 096

*A fedezeti célú származékos ügyletek átértékelési különbözete az MNB r.-nek megfelelően nettó módon szerepel a mérlegben.

AzIMF-kvótaforintbanbefizetettrészeaforintárfolyamánakSDR-hezviszonyított5,9százalékosgyengülése
miattnőtt.

AzMNBáltalkülföldönkibocsátottéskésőbbvisszavásároltkötvényekbőlazutolsó2015októberébenlejárt,
a7,3milliárdforintoscsökkenésemiattkövetkezettbe.

Abefektetésijegybőlszármazóköveteléseksoronjelentmegdevizatartalékbanemsoroltkínairenminbibe-
fektetésijegyekpiaciértékenkimutatottállománya.AzügyletreazMNBáltalmeghirdetettJegybankiRenminbi
Programkeretébenkerültsor,melynekelsőfázisában–közvetettmódon–aBIS-tőlkerültekbeszerzésre
abefektetésijegyek.

AkülföldifedezetiügyleteksorazMNBkülfölddelkötötthatáridősügyleteinekösszevontkövetelegyenlegét
foglaljamagában.Aswapügyletek2015végi25,1milliárdforintosnettókötelezettségállományaaVII.3.Egyéb
devizakötelezettségeksoronszerepel.

4.11. EgyéB BETéTEK és KöTElEzETTségEK

Egyéb forintkötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Nemzetközipénzügyiintézményekforintbetétei 25910 38818 12908

Egyébkötelezettségek 6162 8161 1999

vi.4. Egyéb betétek és kötelezettségek 32 072 46 979 14 907

AnemzetközipénzügyiintézményekbetéteidöntőenazEurópaiBizottságforintbetététtartalmazzák.
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Egyéb devizakötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Kötvények 21686 0 –21686

Passzívrepoügyletek 125956 0 –125956

IMF-betétek 733981 777395 43414

Külföldibetétekéshitelek 158821 129834 –28987

Külföldifedezetiügyletek* 0 25144 25144

Egyébkötelezettségek 383 1068 685

vii.3. Egyéb devizakötelezettségek 1 040 827 933 441 –107 386

* A fedezeti célú származékos ügyletek átértékelési különbözete az MNBr.-nek megfelelően nettó módon szerepel a mérlegben. Továbbá a 2014 
végi 68 720 millió forintos egyenleg (nettó követelésállomány) előjelének megfelelően a II.4. Egyéb devizakövetelések soron szerepel.

Azegyébdevizakötelezettségekállománya2015.december31-re107,4milliárdforinttal933,4milliárdforintra
mérséklődött.Jelentősmértékűcsökkenésseljárta2014.végi–hitelintézetekkelkötöttswapokhozeuroforrást
biztosító–passzívrepoállománykifutása.Akülföldibetétek29milliárdforintosállománycsökkenésétapiaci
értékelésbebevonthatáridősügyletekvolumenénekvisszaeséseokozta,amiazügyletekpiaciértékkülönbö-
zeténekpénzügyirendezéséreszolgálómarktomarketbetétekállományánakváltozásábanmutatkozottmeg.
További21,7milliárdforintosállománycsökkenéstokozottakülföldönkorábbankibocsátottutolsóMNB-köt-
vényekoktóberilejárata.AzelőbbiekkelellentétesirányúváltozástidézettelőazIMF-betétekállományának
növekedése,amiegyrésztaforintárfolyamánakSDR-hezviszonyítottgyengülése,másrésztazéventeegyszer
(áprilisban)esedékes,azIMFáltalközölthivatalosárfolyamratörténőátállásmiattkövetkezettbe.

egyéb devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

–1évenbelüli 668484 539056 –129428

–1—5éves 0 0 0

–5éventúli 0 0 0

–lejáratnélküli 372343 394385 22042

vii.3. Egyéb devizakötelezettségek 1 040 827 933 441 –107 386

A lejárat nélküli kötelezettség sor csaknem teljes egészében az IMF által 2009-ben végrehajtott SDR-
kihelyezésből(SDR-allokáció)származótartozástfoglaljamagába991,1millióSDRértékben,anövekedéstaz
átértékelésokozta.

Egyéb devizakötelezettségek devizaszerkezete (külföldi fedezeti ügyletek nélkül)

millió forint

sorszám Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. –USD 12154 13853 1699

2. –EUR 273006 147729 –125277

3. –JPy 21686 0 –21686

4. –SDR 393726 437140 43414

5. –Egyéb 340255 309575 –30680

6. Egyéb devizakötelezettségek 1 040 827 908 297 –132 530
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Azegyébsoronszereplő309,6milliárdforintos2015.évvégiállományazIMF-kvótaátértékelésselkorrigált
forintfedezetéttartalmazza.AzSDR-bendenominálttételek43,4milliárdforintosnövekedésétaforintárfolya-
mánakSDR-hezviszonyított5,9százalékosgyengüléseindokolta.Azeuróbandenominálttételek125,3milliárd
forintoscsökkenésedöntőenarövidfedezettrepoállományvisszaesésévelmagyarázható.

4.12. BEfEKTETETT EszKözöK

Abefektetetteszközökazimmateriálisjavakon,tárgyieszközökönésberuházásokon(40,3milliárdforint)túl
atulajdonosirészesedéseket(9,6milliárdforintkülföldiés57,2milliárdforintbelföldibefektetés)istartal-
mazzák.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó 
értékének változása

millió forint

eszközcsoport
immateriális 
javak, tárgyi 
eszközök és 
beruházások 

összesen

immateriális javak Tárgyi eszközök
Beruházások 

és beruhá-
zásra adott 

előlegek

vagyoni ér-
tékű jogok, 

szellemi ter-
mékek

fejlesztés 
alatt lévő 
szoftverek

ingatlanok, 
ingatlan- 

tartozékok
Berendezések

értéktár 
program  
eszközei

Bankjegy-  
és érme-

gyüjtemény 
eszközei

Bruttó érték alakulása

2014.12.31. 11 271 37 27 744 15 012 0 238 1 362 55 664

üzembehelyezés/
Beszerzés

1087 66 357 1244 8867 2 –1040 10 583

Selejt –353 –2 –1 –356

Eladás –1 –70 –71

Térítésnélküli
eszközátadás

–678 –678

Egyébcsökkenés/
Átsorolás

–1 –1

2015.12.31. 12 005 101 28 100 15 507 8 867 239 322 65 141

értékcsökkenés részletezése

2014.12.31. 9 896 0 3 859 9 482 0 0 0 23 237

Tervszerinti
értékcsökkenési
leírás

676 867 1128 2 671

Állományból
történőkivezetés

–348 –700 –1 048

2015.12.31. 10 224 0 4 726 9 910 0 0 0 24 860

Nettó érték

2014.12.31. 1 375 37 23 885 5 530 0 238 1 362 32 427

2015.12.31. 1 781 101 23 374 5 597 8 867 239 322 40 281

változás 406 64 –511 67 8 867 1 –1 040 7 854

2015-benazÉrtéktárProgramkeretébenösszesen8,9milliárdforintosműkincsbeszerzéstörtént.Azállami
tulajdonbanlévővagyonkezeltingatlanok(3épületés2telek)nettóértéke2015.december31-én66millió
forintvolt.
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Külföldi befektetések és azok osztalékai

millió forint

Megnevezés
Tulajdoni  hányad (%) Könyv szerinti érték Kapott osztalék*

2014.12.31. 2015.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2014 2015

BIS 1,43 1,43 7294 7888 650 761

millió SDR 10 10

millió CHF 13,5 13,5

EurópaiKözpontiBank 1,38 1,38 1764 1754 – –

ezer EUR 5601 5601

SWIFT 0,02 0,03 3 15 0 0

ezer EUR 8,6 46,4

Befektetések összesen 9061 9657 650 761

*Az adott évben pénzügyileg rendezett osztalék.

2015májusábanazMNBameglévő17darabSWIFTrészvényemellétovábbi11darabrészvénytvásárolt
összesen38ezereuroértékben.

Az eKB tulajdonosi megoszlása 2015. december 31-én

Nemzeti Központi Bankok (NKB)
Jegyzett tőke Befizetett tőke

Tőkejegyzési kulcs (%)
ezer Eur

NationaleBankvanBelgië/BanqueNationaledeBelgique 268222 268222 2,4778

DeutscheBundesbank 1948209 1948209 17,9973

EestiPank 20871 20871 0,1928

CentralBankofIreland 125646 125646 1,1607

Bankofgreece 220094 220094 2,0332

BancodeEspaña 957028 957028 8,8409

BanquedeFrance 1534900 1534900 14,1792

Bancad'Italia 1332645 1332645 12,3108

CentralBankofCyprus 16378 16378 0,1513

LatvijasBanka 30537 30537 0,2821

Lietuvosbanka 44729 44729 0,4132

BanquecentraleduLuxembourg 21975 21975 0,2030

CentralBankofMalta 7 015 7 015 0,0648

DeNederlandscheBank 433379 433379 4,0035

oesterreichischeNationalbank 212506 212506 1,9631

BancodePortugal 188723 188723 1,7434

BankaSlovenije 37400 37400 0,3455

NárodnábankaSlovenska 83623 83623 0,7725

SuomenPankki–FinlandsBank 136005 136005 1,2564

euroövezetbeli NKB-k összesen 7 619 885 7 619 885 70,3915

BulgarianNationalBank 92987 3487 0,8590

Českánárodníbanka 174012 6525 1,6075

DanmarksNationalbank 161000 6038 1,4873

Hrvatskanarodnabanka 65199 2445 0,6023

MagyarNemzetiBank 149363 5601 1,3798

NarodowyBankPolski 554565 20796 5,1230

BancaNaţionalăaRomâniei 281710 10564 2,6024

Sverigesriksbank 246042 9227 2,2729

BankofEngland 1480244 55509 13,6743

euroövezeten kívüli NKB-k összesen 3 205 122 120 192 29,6085

összes NKB 10 825 007 7 740 077 100,0000



MAGYAR NEMZETI BANK

ÉvEs jElENTÉs • 2015 100

2004.május1-jénaMagyarKöztársaságcsatlakozottazEurópaiUnióhoz,ezzelazMNBaKözpontiBankok
EurópaiRendszerének(KBER)tagjávávált.AKBERazEurópaiKözpontiBankból(EKB)ésa28EU-tagállamjegy-
bankjaibóláll.AzeurorendszertazEKBésazeurótmárbevezetetttagállamoknemzetijegybankjaialkotják.

AzEKBésaKBERAlapokmánya(atovábbiakban:Alapokmány)28.szakaszánakmegfelelőenazMNBegyben
azEKBtulajdonosáváisvált.ArészesedésarányátésannakötéventetörténőújraszámításátazAlapokmány
29.szakaszahatározzamegazEurópaiBizottságáltalmegadottnépességiésgDP-adatokalapján.Arészesedés
változhatmégújországEurópaiUnióhoztörténőcsatlakozásával,illetvetőkeemeléssorán.

AzAlapokmány47.szakaszaértelmébenanemeurozónabelijegybankokbefizetésikötelezettségeaminden-
korirészesedésük3,75százaléka,ennyivelkellhozzájárulniukazEKBműködésiköltségeihez.AzMNBmint
euroövezetenkívülijegybanknemtarthatigénytazEKBfeloszthatónyereségébőlvalórészesedésre,ugyanakkor
azEKBveszteségétsemkötelesfinanszírozni.

AzMNBEKB-részesedéseamérleg„III.Banküzemieszközök”soránszerepela„Befektetetteszközök”között.
2015.december31-énabefektetésértéke–abefizetetttőke–azMNBmérlegében5,6millióeuro(1,8mil-
liárdforint)volt.

Belföldi befektetések és azok osztalékai

millió forint

Megnevezés
Tulajdoni  hányad (%) Könyv szerinti érték Kapott osztalék*

2014.12.31. 2015.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2014 2015

pénzjegynyomda zrt. 
1055Budapest,Markóutca13–17. 100,0 100,0 8927 10627 0 0

Magyar pénzverő zrt. 
1239Budapest,Európau.1. 100,0 100,0 575 575 52 0

pénzügyi stabilitási és felszámoló Nkft. 
1055Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyút78. 100,0 100,0 50 50 – –

MARK Magyar Reorganizációs és 
Követeléskezelő zrt. 
1055Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyút78.

100,0 100,0 21700 21700 0 0

MNB-jóléti Kft. 
1054Budapest,Szabadságtér8–9. 100,0 100,0 50 75 – –

MNB-Biztonsági zrt. 
1054Budapest,Szabadságtér8–9. 100,0 100,0 200 200 0 0

giro Elszámolásforgalmi zrt. 
1054Budapest,Vadászutca31. 100,0 100,0 9779 9779 0 0

KElEr zrt. 
1074Budapest,Rákócziút70–72. 53,3 53,3 643 643 0 0

KElEr Kszf zrt. 
1074Budapest,Rákócziút70–72. 0,2 0,2 7 7 0 0

Budapesti értéktőzsde zrt. 
1054Budapest,Szabadságtér7. 6,9 75,7 321 13543 39 36

Befektetések összesen 42 252 57 199 91 36

* Az adott évben pénzügyileg rendezett osztalék.
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Belföldi befektetések részesedései

millió forint

Megnevezés

részesedések

Név
Székhely

Tulajdoni  hányad 
(%)

Jegyzett tőke 
(millió forint)

2015.12.31. 2015.12.31.

PénzjegynyomdaZrt. dipA diósgyőri papírgyár zrt.
3535Miskolc,Hegyaljaút203/1. 100,0 4196

MARKZrt. MArK ingatlan zrt.
1055Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyút78. 100,0 200

MNB-BiztonságiZrt. QUAliTAS-védelmi Tanácsadó Kft.
1123Budapest,Alkotásutca50.C.ép.V.em. 100,0 140

gIRoElszámolásforgalmiZrt. BiSz Központi Hitelinformációs zrt.
1205Budapest,Mártonffyutca25–27. 100,0 167

KELERZrt. KElEr Kszf zrt.
1074Budapest,Rákócziút70–72. 99,7 1823

KELERKSZFZrt. KeleR energy luxembourg S.á.r.l. 
L–2310Luxembourg,AvePasteur16. 100,0 20000EUR

BudapestiÉrtéktőzsdeZrt. KElEr zrt.
1074Budapest,Rákócziút70–72. 46,7 4 500

KElEr Kszf zrt.
1074Budapest,Rákócziút70–72. 0,1 1823

Apénzjegynyomda zrt. abankjegyekmellettokmányokat,adó-észárjegyeket,értékpapírokatállítelőhazai
éskülföldimegrendelőkszámára.Avállalatnálvégrehajtottfejlesztések,jelentősberuházásoklehetővéteszik
aforintbankjegyekésokmányokvevőiigényeketkielégítőkorszerű,biztonságosgyártását.Atársaságkiemelt
stratégiaicéljaaforintbankjegyekmegfelelőmennyiségbenéskiválóminőségbentörténőgyártása,valamint
aversenyelőnyökreépítveabankjegygyártástóleltérőágazatokbanafokozottpiacimegjelenés.Ecélrend-
szerhosszútávonbiztosíthatjaaPénzjegynyomdanövekedésipályántartását,valamintatulajdonosiérték
megőrzésétésnövelését.2015márciusábanazMNBIgazgatóságaaPénzjegynyomda8927millióforintos
alaptőkéjének1,7milliárdforinttaltörténőfelemelésérőldöntött,melynekalapján2015.márciusvégéig425
millióforint,2015.júliusvégénpedigtovábbi1275millióforintpénzbelihozzájárulásrakerültsor.Azalaptőke-
emelésbőlatársaság600millióforintotaleányvállalata(DiósgyőriPapírgyárZrt.,DIPAZrt.)3596millióforintos
alaptőkéjénekemelésérefordítottakiválóminőségűbankjegypapír-gyártásésabankbiztonságiberuházások
megvalósításához.Afennmaradó1,1milliárdforintabankjegykibocsátáskockázatánakcsökkentéseérdekében
szükségesgépparkfejlesztéstésahologramtechnológiamódosítását,korszerűbbétételétszolgáltaaPénz-
jegynyomdánál.AtársaságazMNBIgazgatóságánakjóváhagyásátkövetőenabankjegygyártástechnológiai
fejlesztésévelösszhangbanjelentkezőhelyigénykielégítésecéljából2015júniusábaningatlanmegvásárlásával
újkülsőtelephelyetlétesített.Azújhelyszínen2015decemberétőlfokozatosanmegvalósulóköltözésiütemezés
szerintakártyagyártást,megszemélyesítést,azErzsébet-utalvány-nyomtatást,valamintazadó-észárjegyek
előállításátvégziatársaság.AdipAelsődlegesfeladata–atulajdonosikiszolgálásprioritásával–ahazaibank-
jegyalappapírokmegfelelőminőségű,mennyiségűéshatáridőretörténőkibocsátása.Atársaságtermékstra-
tégiájánakközéppontjábanaminőségi,magasszintűvédelmielemekkelellátotttermékekállnak.Abankjegy
alappapírontúlaDIPAállítjaelőaközigazgatásbanhasználtokmányokjelentősrészénekalappapírját,illetve
jegyalappapírokat,továbbászámosországútlevelét,különbözőokmányokalappapírját,amelyekhezkomplex
megoldásokatbiztosít.Atársaságnemzetköziviszonylatbanistörekszikerősíteniahagyományokraésinnovatív
megoldásokraalapozottvevőielismerését,ésstabilizálni,illetvenövelnielérteredményeit,ezáltalbiztosítani
atulajdonosszámáraahatékonyanműködőbefektetést.

AMagyar pénzverő zrt. elsődlegesfeladata–azMNBmegrendeléseialapján–akészpénzforgalomhozszüksé-
gesforgalmipénzérmékésazMNBáltalkibocsátottemlékpénzérmékelőállítása.Atársaságszabadkapacitása-
inakhasznosításávalsajátérmeprogramjaésegyedimegrendelésekalapján–törvényesfizetőeszközneknem
minősülő–emlék-ésexportérmeketgyárt.Kereskedelmitevékenységekeretébenbel-éskülföldön,nagy-és
kiskereskedelmiértékesítésformájábanforgalmazzaajegybankáltalkibocsátottemlékérméket,gyűjtőicélú
bankjegyeket,asajátkibocsátásúérmeketésbefektetésiarany-termékeket.
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Apénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.(PSFNKft.)alapvetőenaválságbakerültpénzügyiintéz-
ményekpiacróltörténőrendezettkivezetésévelkapcsolatosfeladatokatlátjael.Amennyibenegyintézmény
stabilitásamegrendül,vagysúlyosanmegsértiaprudensműködésszabályait,ésaFelügyeletkivételesintéz-
kedésalkalmazásamellettdönt,aPSFNKft.feladataazintézményrendesműködésénekirányításaéshelyre-
állításaérdekébeneljárófelügyeletibiztosokkijelöléseésmunkájuktámogatása.Hapedigazintézménynél
valamelyfizetésképtelenségieljáráslefolytatásaelkerülhetetlen,akkoraPSFNKft.felszámolásieljárásvagy
végelszámolásieljáráskeretébengondoskodikamegszüntetéséről.Azeljárásalávontintézményekkörének
bővülésévelaPSFNKft.dolgozóilétszámátésinfrastruktúrájátfokozatosanfejlesztenikellett,egyidejűlegúj-
fajtaválságkezelésimegoldásokkidolgozásáraissorkerült.2015-benaPSFNKft.eljárásaiközöttabefektetési
szolgáltatókkalkapcsolatosfelszámolásitevékenységismegjelentakiemeltfigyelmetkapottháromeljárás
(Buda-CashZrt.,QuaestorÉrtékpapírZrt.,HungáriaÉrtékpapírZrt.)kapcsán,melynekspecifikumaiújkihívások
eléállítottákatársaságot.HosszabbtávonaPSFNKft.stratégiaicéljaegyolyaninnovatívszakmaiszemléletmód
éseljárásrendszerkialakítása,amelypéldaértékkelbírhatapiaconműködőésszabálykövetőeljárásratörekvő
fizetésképtelenségieljárásokatbonyolítóvállalkozásokszámára.

AMagyar Reorganizációs és Követeléskezelő (MARK) zrt.elsődlegescélja,hogyfelgyorsítsaamagyarbank-
rendszerrosszminőségűkereskedelmiingatlanhiteleinekleépítését.Azeszközkezelőabankoknállévőproblé-
más,nem(stabilan)teljesítőkereskedelmiingatlan-hitelportfóliókátvételévelmegszabadítjaabankrendszert
arosszulteljesítőeszközeitől.2015.másodikfélévébenaMARKoperatívépítkezésebefejeződött,így2016
elejénkészenállabankiportfóliókátvételére.FontosmérföldkővoltaMARKtörténetébenazeszközvásár-
lásimódszertanánakEurópaiUnióáltalielfogadása.2015.október21-énarészletesmódszertanttartalmazó
notifikációhivatalosanisbenyújtásrakerültaBizottságszámára,melyeredményekéntavárható2016.feb-
ruáripozitívbrüsszelidöntéstkövetőenaMARKmegkezdhetiazeszközvásárlásitevékenységét,precedenst
teremtve,mintazelsőpiacialaponműködőéspiaciáronvásárlóeurópaiunióseszközkezelő.Ezáltalmár
2016végéreszámottevőencsökkenhetanemteljesítővállalatihitelekarányaabankrendszerben,ígyerősö-
dikapénzügyiintézményekstabilitása,hitelezésiképességeéshajlandósága,amelyjelentősenhozzájárulhat
Magyarországbefektetőimegítélésénektovábbijavulásáhozésegyarántkedvezneazországversenyképes-
ségének.AMARKZrt.hatékonyanéscélzottanhajtjavégreazMNBmakroprudenciálisalapfeladatát,arossz
kereskedelmiingatlanportfóliókatvásárlóprogramjajelentősenfelgyorsítjaabankimérlegektisztítását.Acél,
hogyegysikeresprecedensszülessenaMARKműködésével,aminekkövetkeztébenajegybankravalóráutaltság
megszűnneésműködéseközéptávonpiacialapokrahelyeződne–többekközöttajelenlegijegybankiáthidaló
finanszírozáspiacróltörténőrefinanszírozásával.

AzMNB-Jóléti Humán Szolgáltató és Üzemeltető Kft.feladataazMNBtulajdonábanállóTiszaroffiKépzési
ésSzabadidőközpontfenntartásaésüzemeltetése,valamintazMNBáltalmeghatározottüdültetésiésegyéb
szolgáltatások–konferenciák,oktatások,továbbképzések,kihelyezetttestületiülések–nevezetthelyszínen
történő,magasszínvonalúbiztosítása.TovábbáatársaságüzemeltetiamunkahelyibüféketazMNBmunka-
vállalóiszámára,valamintazMNB,minttulajdonosrészéreegyébszolgáltatásokatisnyújt(pl.catering,Teát-
rum-üzemeltetés).Abefektetéskönyvszerintiértéke2015-ben50millióforintról75millióforintramódosult
azévközbeni20és70millióforintostörzstőkeemelések,valamintavárhatóveszteségalapjánelszámolt65
millióforintosértékvesztéshatására.

AzMNB-Biztonsági zrt.–amegkötöttSzolgáltatásiszerződésnekmegfelelőtartalommal–2015.március
1-jétőlkezdtemegténylegesélőerősőrzés-védelmitevékenységét.EnneksoránellátjaazMNBhivatalosob-
jektumainak,helyiségeinek–jogszabályikötelezettségszerintifegyveresbiztonságiőrséggeltörténő–élőerős
őrzés-védelmét,továbbárésztveszapénz-ésértékszállítási,valamintapénzszállítógépjárművekkarbantartási
feladatainakvégrehajtásában.AzMNB-BiztonságiZrt.afegyveresbiztonságiőrséggelvégzettalaptevékenységén
túl,ajegybankrészéreőrzés-védelmiésrendezvénybiztosításifeladatokatisellát.Atársaság–afegyveresbiz-
tonságiőri,valamintaszemély-ésvagyonőritevékenységszétválasztására–2015.november6-ánmegalapította
a100%-ostulajdonátképezőQualitas-védelmi Kft.-t,amelyténylegestevékenységétvárhatóan2016.április
1-jénkezdimeg.AzMNB-BiztonságiZrt.azMNB-nkívülálló,harmadikfélszámáranemnyújtszolgáltatást.
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Amegnövekedettőrzés-védelmifeladatoksikeresvégrehajtásánakelengedhetetlenfeltételeazőrlétszám
továbbiemelése,azazamagasszínvonalonkiképzett,ésspeciálisszaktudássalrendelkező(pl.aszemély-és
csomagellenőrzéshezszükségesújberendezésekkezelésérefeljogosított)őrszemélyzetbiztosítása,amelyhez
azállományadottrészénekfelkészítéseésvizsgáztatásasikeresenmegtörtént.

Agiro zrt.jegybankitulajdonbakerülésévelazMNB-neklehetőségenyíltközvetlenülérvényesíteniazelekt-
ronikuspénzforgalomfejlesztéséreirányulóelképzeléseit.Atársaságüzemeltetiabelföldiforintátutalásokés
beszedésekbankközielszámolásátvégzőBankköziKlíringRendszert.Stratégiájábankiemeltcélkéntszerepel
astabil,biztonságosműködés;ajelenlegielszámolásforgalmiszolgáltatásokfejlesztése;újelszámolásforgalmi
szolgáltatásokbevezetése;valamintazelszámolásforgalmidíjakversenyképességéneknövelése.Ezzelössz-
hangbanatársaság2015januárjától20százalékkalcsökkentetteazelszámolásforgalmitranzakciókdíját,majd
2016januárjábanújabbdíjcsökkentésthajtottvégre,melynekeredményekéntabankköziátutalásokdíjaösz-
szességében27százalékkallettalacsonyabbajegybankitulajdonszerzéselőttiárakkalösszehasonlítva.További
fontosfejlesztésvoltazévsorán,hogy2015szeptemberétőlanapközbenielszámolásciklusainakszáma10-re
emelkedett.Aciklussűrítéstovábbgyorsítjaapénzforgalmat,ígyakedvezményezettekhamarabbjuthatnak
pénzükhöz,avállalatiszektorszámárapedighatékonyabblikviditáskezeléstteszlehetővé.AgIRoZrt.100%-os
tulajdonábanállóBisz zrt.általműködtetettKözpontiHitelinformációsRendszerben(KHR)azévsoránsikeresen
megtörténtalakosságijelzáloghitelekelszámolásáhozésforintosításáhozkapcsolódóváltozásokátvezetése,
valamintaCsaládiCsődvédelmiSzolgálatbevezetéséhezszükségesKHRfejlesztésekismegvalósultak.

ABudapesti értéktőzsde zrt.-benazMNB2015decemberében75,7százalékos,vagyisminősítetttöbbséggel
rendelkezőtulajdonossávált.ABÉTmeghatározótulajdonosakéntamagyarjegybankcéljaamegfelelőméretű
éshatékonyanműködőtőkepiacmegvalósításaMagyarországon.Atársaságújstratégiájánakkialakításakor
ennekmeg-felelőenahazaitőkepiacfejlesztésekaphangsúlyt.Abefektetőibázisszélesítését,valamintahazai
tőzsdekeresleti-kínálatiéslikviditásifeltételeinekvonzóbbátételétcélzóstratégiaegyegészségesebbszerkezetű
pénzügyirendszerkialakításához,akamattranszmissziójavításához,ésatőzsdénjegyzettvállalatokátlátha-
tóságánakbiztosításarévénagazdaságtovábbikifehéredéséhezjárulhathozzá.Mivelatársaságkisebbségi
részesedésselrendelkezikaKElEr zrt.-bőlésaKElEr Kszf zrt.-bőlállóKELERCsoportban,ígyaBÉTtöbbségi
tulajdonosakéntazMNBaKELERCsoportbanisstratégiaitulajdonrésztszerzett.AKELERCsoportamagyar
értékpapírpiac-kereskedésutániinfrastruktúrájánaküzemeltetőjekéntszámoljael,garantáljaésegyenlítiki
aBÉT-enmegkötötttőzsdeiügyleteket,illetvebármely,Magyarországonkibocsátott,dematerializáltértékpa-
pírralvégzettügyletet.

Belföldi befektetések saját tőkéje 

AzÉvesjelentéselkészítésekorarendelkezésreállólegfrissebbadatokszerepelnekakövetkezőtáblázatban.

millió forint

gazdasági társaság neve
Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti 

eredmény Saját tőke

2015.12.31. 2015.12.31. 2015.12.31. 2015.12.31.

PénzjegynyomdaZrt. 10627 2768 1345 14 740

MagyarPénzverőZrt. 575 528 243 1346

PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNkft. 50 3 0 53

MARKZrt. 200 21519 –917 20802

MNB-JólétiKft. 140 0 –61 79

MNB-BiztonságiZrt. 200 –40 228 388

gIRoElszámolásforgalmiZrt. 2496 5644 758 8898

KELERZrt. 4 500 21404 1495 27399

KELERKSZFZrt. 1823 3575 282 5680

BudapestiÉrtéktőzsdeZrt. 541 4931 501 5973
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Az MNB követelései és kötelezettségei a kapcsolt vállalkozásokkal szemben

millió forint

gazdasági társaság neve
Követelés Kötelezettség

2015.12.31. 2015.12.31.

PénzjegynyomdaZrt. 1182 446

MagyarPénzverőZrt. 2 23

MNB-JólétiKft. 110 58

MNB-BiztonságiZrt. 671 0

gIRoElszámolásforgalmiZrt. 0 1

KELERZrt. 0 3

összesen 1 965 531

Atáblázatbanszereplőkövetelésekéskötelezettségekrövidlejáratúak.APénzjegynyomdávalszembeniköve-
telésalapanyagratörténőelőlegnyújtásból,akötelezettséglegyártottbankjegyekkiszámlázásábólszármazik.
AzMNB-JólétiKft.-velszembenikövetelésberuházáshozésüzemeltetéshezkapcsolódóelőlegnyújtáshoz,az
MNB-BiztonságiZrt.-velszembeniköveteléstőkerendezéshezkapcsolódik.

4.13. CélTArTAléK és érTéKvEszTés

millió forint

Kapcsolódó 
mérlegsor Megnevezés

2014.12.31. évközi változások 2015.12.31.

értékvesztés/ 
céltartalék összege Képzés (+) felhasználás/ 

visszaírás (–)
értékvesztés/ 

céltartalék összege 

1 2 3 4 5 3+4+5

I.2. Hitelintézetekkelszembeni
forintkövetelések 1 455 5914 –1384 5985

I.3. Egyébforintkövetelések 3732 1 577 –1 5308

II.4. Egyébdevizakövetelések 18 1 –1 18

III. Befektetetteszközök 55 65 0 120

III. Egyébeszközök 22 0 –13 9

VIII. Kötelezettségek 4267 644 –2933 1978

–peresügyek 1718 552 –1174 1096

–származékosügyletek 2444 28 –1728 744

–kötvénykölcsönzés 105 64 –31 138

összesen 9 549 8 201 –4 332 13 418

Acéltartalékésértékvesztésállománya2015-bennettóértékben3869millióforinttal13418millióforintra
emelkedett.

Ahitelintézetekkelszembeniforintkövetelésekre—avárhatómegtérülésalapján—5985millióforintérték-
vesztésvoltindokolt2015.december31-én,a2014végiállapothozképestösszességében5914millióforint
értékvesztésképzésére,valamint1384millióforintértékvesztésvisszaírásárakerültsor.

Afelügyeletitevékenységbőlszármazókövetelésekreanegyedévesminősítésekalkalmávalösszesen1577
millióforintértékvesztésképzés,egyébforintkövetelésekrepedig1millióforintértékvesztésvisszaírástörtént
2015-ben.

Azegyébdevizakövetelésekreképzettértékvesztésazátértékelésmiatti1-1millióforintosképzés,illetvevisz-
szaíráskövetkeztébennemváltozott.
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Abefektetetteszközökre65millióforintosértékvesztés-képzéstörténtazMNB-JólétiKft.-benlévőbefekte-
téshezkapcsolódóanaszámvitelipolitikaalapján,azévvégiminősítéskorelőzetesenvárhatóveszteségnek
megfelelően.

Azegyébbanküzemieszközökesetébenakövetelésekmegtérülése,illetveleírása13millióforintértékvesztés-
visszaírást,-felhasználástindokolt2015végén.

Afolyamatbanlévőperesügyekbőlszármazófüggőkötelezettségekre1096millióforintcéltartalékmegkép-
zésevoltindokolt2015.december31-én,ígya2014végiállapothozképestösszességében552millióforint
céltartalékképzésére,valamint1174millióforintcéltartalékfelszabadításárakerültsor.

Azegyébcélú származékosügyletekre–apiaciértékbenbekövetkezőváltozásokmiatt–28millió forint
céltartalékképzésmellett1728millióforintcéltartalékfelszabadításárakerültsor2015folyamán.

Anemzetköziértékpapír-kölcsönzésiszerződésekszerintakapottfedezetértékpapírokbavaló–ügynökök
általi–befektetésébőlszármazóesetlegesveszteségteljesegészébenazMNB-tterheli.Erreaveszteségre
mintjövőbenikötelezettségre–azóvatosságelvébőladódóan–céltartalékotkellképezni.A2014.évvégi105
millióforintoskötvénykölcsönzésreelszámoltcéltartalék-állományegyenlege138millióforintraemelkedett
2015.december31-re,aminekhátterébenacéltartalékképzésalapjáulszolgálóértékpapírokkedvezőtlenebb
piacimegítéléseáll.

4.14. AKTív éS pASSzív időBeli elHATÁRolÁSoK

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

Bankügyletekmiatt 111765 95500 –16265

Belsőgazdálkodásmiatt 239 197 –42

iv. Aktív időbeli elhatárolások 112 004 95 697 –16 307

Bankügyletekmiatt 30969 30806 –163

Belsőgazdálkodásmiatt 485 238 –247

X. passzív időbeli elhatárolások 31 454 31 044 –410

Azaktívéspasszívidőbelielhatárolásokelsősorbankamat-éskamatjellegűbevételek,illetveráfordítások,
amelyekközgazdaságilagatárgyidőszakotérintik,apénzügyiteljesítésidőpontjátólfüggetlenül.

4.15. SAJÁT TőKe AlAKUlÁSA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés 2014.12.31. évközi változás 2015.12.31

XI.1. Jegyzetttőke 10 000 0 10 000

XI.2. Eredménytartalék 36057 27360 63417

XI.3. Értékelésitartalék 0 0 0

XI.4. Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 517984 –205385 312599

XI.5. Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka 54 477 –25967 28510

XI.6. Mérlegszerintieredmény 27360 17092 44452

Xi. Saját tőke 645 878 –136 900 458 978

Ajegyzetttőke1dbtízmilliárdforintnévértékűnévreszólórészvénybőláll.
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AzMNBtv.szerintazMNBosztalékfizetésérőlazigazgatósághatároz.AzigazgatóságdöntésealapjánazMNB
a2015.évi94,5milliárdforinteredményből50milliárdforintosztalékotfizet,így2015.december31-énaz
MNBmérlegszerintieredménye44,5milliárdforint.

Akiegyenlítésitartalékokrólbővebbenlásda4.16.pontot.

AmérlegbenaIX.Banküzemegyébforrásaisoronkimutatottnövekedésabbólszármazik,hogyittjelenikmeg
azigazgatóságáltala2015.évibeszámolóvaljóváhagyottosztalékösszegeapénzügyirendezésidőpontjáig.

4.16. A KiEgyENlíTési TArTAléKoK AlAKulásA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31 változás

XI.4. Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 517984 312599 –205385

XI.5. Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka 54 477 28510 –25967

Kiegyenlítési tartalékok összesen 572 461 341 109 –231 352

Aforinthivatalosárfolyama2015-ben296,1és321,34forint/euroközöttiintervallumbanmozgott.Legalacso-
nyabbértékétáprilisközepénvettefel,alegmagasabbatjanuárközepén.A2014.december31-iárfolyamhoz
képest0,6százalékoserősödéskövetkezettbe,2015.december31-énazárfolyam313,12forint/eurovolt.Az
átlagosbekerülésiárfolyam4,75forinttal298,17forint/euróragyengült.Mindezekkövetkeztébenahivatalosés
abekerülésiárfolyameltéréseazelőzőévvégéhezképestkisebbvolt(21,47forint/euróról14,95forint/euróra
csökkent),ígyadevizatételekhivatalosésátlagosbekerülésiárfolyamonszámítottértékénekkülönbözetéből
adódóforintárfolyamkiegyenlítésitartalékegyenlege205,4milliárdforinttal312,6milliárdforintraváltozott.

Adeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékaazamortizációbevezetésekövetkeztében2014végétőlapiaci
értékésazamortizáltbekerülésiértékkülönbségekénthatározhatómeg.2015.december31-énazMNBport-
fóliójábanlévőértékpapírokpiaciértékkülönbözete28,5milliárdforintegyenlegetmutatott.

A forint éves árfolyamváltozásának mértéke 

forint/euro

dátum MNB hivatalos devizaárfolyam átlagos bekerülési árfolyam

2014.12.31. 314,89 293,42

2015.12.31. 313,12 298,17

időszaki átértékelődés*

2014–ben –6,1%

2015–ben 0,6%

* Magyarázat: + felértékelődés / – leértékelődés.
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4.17. Az MNB MéRleG AlATTi KÖTelezeTTSéGei éS JeleNTőS eGyéB MéRleG 
AlATTi TéTElEi

Fedezeti és egyéb célú származékos ügyletekből származó kötelezettségek a kapcsolódó követelésekkel

millió forint

sorszám Megnevezés
2014.12.31. 2015.12.31.

Követelés Kötelezettség Nettó piaci 
érték Követelés Kötelezettség Nettó piaci 

érték

1. Kamatswapügyletek 1706451 1706451 1579 2634171 2634171 17976

2. Kötvényfuturesügyletek 0 253725 –842 0 33695 –19

3. Devizaswap-ésterminügyletek 4545709 4478330 62573 3478755 3501907 –22971

4. Kamatozódevizaswapügyletek(tőkecserenélküli
ügyletekis)

3323474 3384534 –123142 3291513 3351549 –187442

5. fedezeti ügyletek összesen (1+2+3+4) 9 575 634 9 823 040 –59 832 9 404 439 9 521 322 –192 456

6. CDS-ügyletek 188934 188934 –1578 187872 187872 –716

7. Devizaswapésterminügyletek 3149 3154 –9 25163 25162 –18

8. egyéb célú származékos ügyletek összesen (6+7) 192 083 192 088 –1 587 213 035 213 034 –734

9. összesen (5+8) 9 767 717 10 015 128 –61 419 9 617 474 9 734 356 –193 190

Atáblázatteljeskörűentartalmazzaaszármazékosügyletekhezkapcsolódómérlegalattikötelezettségeket,
ezáltalazokatafedezeticélúdevizaswap,kamatozódevizaswap-ésterminügyleteketis,melyekanettódevi-
zapozíciórészétképezve–atőkecserenélkülikamatozódevizaswapügyletekkivételével–amérlegbenissze-
repelnek.Afedezetiügyletekanettódevizapozíciónakeresztárfolyam-ingadozások,illetvekamatlábváltozások
miattfelmerülőkockázatotcsökkentik,éssegítenekaMonetárisTanácsáltalelfogadottirányadó(benchmark)
devizaszerkezetkialakításában.

AzMNBáltalkívánatosnaktartottkamatstruktúrabeállításátcélozzákakonkrétkötvénykibocsátásokhozrendelt
fedezeticélúkamatswapügyletek.TovábbáazMNB2015soránfolytattaakamatswapügylettendereklebo-
nyolításátabelföldihitelintézetekkel,azelfogadottügyleteknagyobbrésze1-5évenbelüli,közel10százaléka
10éveslejáratú.

Akötvényfuturesügyletekatartalékportfóliókdurationjétcsökkentőfedezeticélú,évenbelüliügyletek.

Adevizaswap-ésterminügyletekadevizaárfolyam-kockázatfedezésénekfőeszközei,devizaárfolyam-várako-
zásokonalapuló–amegfelelődevizapozícióérdekébenkötött–évenbelülidevizacsere-ügyletek.

Akamatozódevizaswapügyletekállományából2015.december31-én20százalékotképviselteka2013.feb-
ruárbanésnovemberbenkötött,tízéveslejáratútőkecserenélküliügyletek.

ACDS-ügyletek(hitel-nemfizetésiswap)közöttkétreferencia-értékpapírhitelkockázatánakcsökkentéseérde-
kébenkötöttügyletekszerepelnek2016.évilejáratokkal.

Azegyébcélúdevizaswap-ésterminügyletekdevizaárfolyam-várakozásokonalapuló–amegfelelődevizapozíció
érdekébenkötött–évenbelüli(1–2hónaposlejáratú)devizacsere-ügyletek.
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A származékos ügyletekből eredő kötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

–1évenbelüli 5128008 4884234 –243774
–1—5év 2795580 1988576 –807004
–5éventúli 1899452 2648512 749060

1. fedezeti ügyletek 9 823 040 9 521 322 –301 718
–1évenbelüli 3154 213034 209880
–1—5év 188934 0 –188934
–5éventúli 0 0 0

2. egyéb célú származékos műveletek 192 088 213 034 20 946
3. összesen (1+2) 10 015 128 9 734 356 –280 772

Mérleg alatti egyéb kötelezettségek
millió forint

sorszám Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. NHPfennmaradólehívhatóhitelkeret 43747 185609 141862
2. Peresügyekhezkapcsolódófüggőkötelezettség 3557 1564 –1993
3. garanciák 1634 1763 129
4. Egyébmérlegalattikötelezettségek 11 15 4
5. összesen (1+2+3+4) 48 949 188 951 140 002

ANövekedésiHitelprogrammalkapcsolatosanazMNBmérlegalattikötelezettségkénttartjanyilvánazeredetileg
NHP+keretébenallokált,deabankokkéréséremindazNHPI.pillérfolytatásábanésmindazNHP+pillérben
felhasználható,mégrendelkezésreállókeretet.

Aperesügyekhezkapcsolódófüggőkötelezettségacéltartalékképzésalávontpereknyilvántartásáraszolgál.
Apereknagyrészeafelügyeletitevékenységhezkötődik,melyekbírsághatározatokellenindított,illetvekár-
térítésipereketfoglalnakmagukban.

Agaranciáksorolyanexportgaranciákattartalmaz,amelyekhezmindenesetbenreverzálisszerződéskapcso-
lódik.AzMNBagarancialehívásakor–szükségesetén–élhetaviszontgaranciajogával.2015-benazMNB1
darabgaranciaalólmentesült,anövekedésárfolyamváltozáskövetkezménye.

értékpapír-ügyletek mérleg alatti nyilvántartása
millió forint

sorszám Megnevezés
állomány

változás
2014.12.31. 2015.12.31.

1. Kölcsönadottértékpapíroknévértéke 613892 555761 –58131
–elszámolóházonkeresztül(garantált) 35093 48037 12944
–ügynökönkeresztül(fedezettel) 578799 507724 –71075

2. Értékpapír-kölcsönügyletbőlszármazónempénzbelifedezetbekerülési
értéke 126627 96973 –29654

3. Értékpapír-kölcsönügyletbőlszármazópénzbelifedezetbőleszközölt
befektetés
–bekerülésiértéke 471300 432792 –38508
–piaciértéke 471196 432654 –38542

4. Aktívrepokeretébenvásároltértékpapíroknévértéke 203861 51006 –152855
5. PasszívrepokeretébeneladottésECBrepoügyletekhezzárolt

értékpapíroknévértéke 113338 0 –113338
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4.18. NeTTó KAMATeRedMéNy éS A péNzÜGyi MűveleTeK ReAlizÁlT 
ErEdMéNyE

Nettó forint és deviza kamat- és kamatjellegű eredmény

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

1 2 3 4 4–3

(I.1.+II.2.)—(X.1.+XI.1.) Központiköltségvetés –24575 –3551 21024

(I.2.+II.3.)—(X.2.+XI.2.) Hitelintézetek –51276 –89341 –38065

(I.3.+II.1.+II.4.)—(X.3.+XI.3.) Egyéb 84354 122537 38183

Nettó kamateredmény 8 503 29 645 21 142

Forint-értékpapírok 611 485 –126

Deviza-értékpapírok –99952 –91024 8928

Származékosügyletek* 4 575 18218 13643

Egyéb –16 –27 –11

(i.4.+ii.5.)—(X.4.+Xi.4.) Nettó kamatjellegű eredmény –94 782 –72 348 22 434

(i.+ii.)—(X.+Xi.) Nettó kamat- és kamatjellegű eredmény összesen –86 279 –42 703 43 576

* A fedezeti és egyéb célú származékos ügyletek részletezését lásd az alpont utolsó táblázatában.

2015-benanettókamat-éskamatjellegűeredmény42,7milliárdforintveszteségvolt,amia2014.évi86,3
milliárdforintosvesztséghezképest43,6milliárdforinteredményjavulástjelent.

Anettókamateredményazelőzőévhezképest21,1milliárdforinttaljavult,elsősorbanajegybankiátlagos
alapkamatcsökkenésemiatt.

Azeredménytjavították:

–ajegybankiirányadóinstrumentumra(2015.szeptember22-igakéthetespénzpiaciforintbetét,aztkövetően
aháromhónaposforintbetétután)fizetett50,8milliárdforinttalalacsonyabbkamatráfordítás;

–aközpontiköltségvetésforint-ésdevizabetéteiutánfizetett,azelőzőévinélösszesen19,6milliárdforinttalala-
csonyabbkamatacsökkenőforint-ésdevizakamatok,valamintazalacsonyabbforintbetétállományhatására;

–aközpontiköltségvetéstőlszármazókamatbevételek1,4milliárdforintosemelkedéseamagyarállamáltal
korábbankibocsátottdevizakötvényekmásodpiacontörténőmegvásárlásakövetkeztében.

Azeredménytmérsékelték:

–adevizatartalékutánkapott,a2014.évinél46,1milliárdforinttalalacsonyabbkamatbevétel;

–ahitelintézetekneknyújtotthitelekésajelzáloglevelekutánikamatbevételek0,9milliárdforintoscsökkenése.

A nettó kamatjellegű eredmény – mely nagyrészt a származékos ügyletek devizaárfolyam-változáshoz
nem kapcsolható bevételeinek és ráfordításainak az egyenlegét, valamint az értékpapírok beszerzéskori
árfolyamkülönbözetének(ázsiójának)időarányoselhatárolását(amortizálását)tartalmazza–22,4milliárdfo-
rinttaljavult.

Arövidlejáratokonnegatívdevizahozamokkövetkeztébenazeredménykimutatásegyessorain2015-bennegatív
kamatokszerepelnek.AdevizakamatráfordításokközöttaXI.1.Központiköltségvetésbetéteinekkamatráfor-
dításaésXI.2.Hitelintézetibetétekkamatráfordításasorokteljesegészébennegatívkamatokattartalmaznak.
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Adevizatartalék123,4milliárdforintoskamatbevételében(II.1.sor)1,6milliárdforintnegatívkamatkerült
elszámolásra.

A kamatjellegű eredményben megjelenő fedezeti és egyéb célú származékos ügyletek eredményének 
részletezése

millió forint

sorszám Megnevezés 2014 2015 változás

1. –kamatozódevizaswapokkamateredménye –12594 –2288 10306

2. –fedezetikamatswapokkamateredménye 11096 15798 4702

3. –fedezetidevizaswapokkamateredménye 338 5902 5564

4. –fedezetiforwardügyletekkamateredménye 14 417 652 –13765

5. –fedezetifutures-ügyletekkamateredménye –9376 –1624 7752

6. –fedezetiswapügyletekkamatjellegűeredménye 0 –148 –148

7. –fedezetiopciósügyletekkamatjellegűeredménye 151 137 –14

8. –egyébcélúügyletekkamat-éskamatjellegűeredménye 543 –211 –754

9. származékos ügyletek nettó eredménye (1+2+3+4+5+6+7+8) 4 575 18 218 13 643

Akamatozódevizaswapokközöttkülföldipartnerekkel,azÁKK-val,valamintbelföldihitelintézetekkelkötött
ügyletekszerepelnek.AzÁKK-valkötöttügyletekátlagosállománya2015-benemelkedett,ugyanakkorade-
vizahozamok(euro-ésdollárhozamok)alakulásakedvezőtlenülhatottazeredményre.Akülföldipartnerekkel
kötöttügyletekdöntőenazÁKK-valkötöttügyletekkülfölddeltörténőfedezéséreszolgálnak,átlagosállomá-
nyuknemváltozott,deadevizahozamokalakulásaakamatbevételeketnövelte.Abelföldihitelintézetekkel
kötöttügyletekátlagosállományaalakosságidevizahitelekkivezetéséhezkapcsolódóügyletekmiattjelentősen
meghaladtaa2014.éviátlagállományt,ezokoztaakamatozódevizaswapokkamatbevételéneknövekedését.
Akamatozódevizaswapoknettókamateredménye2,3milliárdforintveszteségvolt,2014-hezképest10,3
milliárdforinttaljavult.

Akamatswapokkamateredményének4,7milliárdforintosemelkedésétrészbenabelföldihitelintézetekkel
kötöttügyleteknövekedése,részbenadevizahozamokkedvezőalakulásaokozta.

Afedezetidevizaswapokkülföldipartnerekkel,azÁKK-val,valamintbelföldihitelintézetekkelkötöttrövidlejáratú
ügyletekettartalmaznak.Kamateredményük5,5milliárdforinttaljavultalakosságidevizahitelekkivezetéséhez
kapcsolódóankötöttügyletekhatására.

Afedezeticélúforwardügyletekátlagosállománya2014-hezképestjelentősenvisszaesettazÁKK-valkötöttügy-
letekcsökkenésemiatt.Azalacsonyabbállományonkeletkezőkisebbkamatkülönbözetokoztaaforwardügyletek
kamateredményének13,8milliárdforintoscsökkenését.

Afedezeticélúfuturesügyletekkamateredménye7,8milliárdforinttaljavultakötvényfutures-ügyletekkamat-
ráfordításánakcsökkenésemiatt.
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pénzügyi műveletek realizált eredménye

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

IV. Pénzügyiműveletekrealizáltnyeresége 3435 18190 14 755

XIV. Pénzügyiműveletekrealizáltvesztesége 123012 3328 –119684

iv.–Xiv. pénzügyi műveletek realizált eredménye –119 577 14 862 134 439

Apénzügyiműveletekbőlszármazónyereségésveszteségadeviza-ésforintértékpapírokértékesítésébőlszár-
mazórealizáltnyereségeketésveszteségeket,valamintazértékpapír-kölcsönzésbőlszármazóbefektetések
értékesítésekorrealizálteredményt,továbbáaCDS-ügyletekhezkapcsolódóeredménytételekettartalmazza.

2015-benapénzügyiműveletekrealizáltnyeresége14,9milliárdforintvolt,azelőzőévazonosidőszakához
képest134,4milliárdforinttaljavult.A2014.éviveszteségfőkéntanévértékfelett,magaskuponnalvásárolt
értékpapíroklejáratakorrealizálódott.Aszámvitelielszámolásiszabályok2014.végimódosításávalazérték-
papírokázsiójaazértékpapírlejáratáigegyenletesenamortizálódik,ígyapapíroklejáratakortovábbiered-
ményhatássalnemkellszámolni.

4.19. A devizAÁlloMÁNyoK ÁTéRTéKeléSéBől SzÁRMAzó eRedMéNy 
ÖSSzeTevői

millió forint

Megnevezés 2014 2015

Árfolyamváltozásbólszármazóeredmény(realizáltéskonverziós)* 510989 177677

Kiegyenlítésitartalék**változásaamérlegben(nemrealizáltátértékelésieredmény) 8381 –205385

árfolyamváltozásból származó teljes hatás 519 370 –27 708

* Eredménykimutatás sora: III.–XII.
** A forintárfolyam-kiegyenlítési tartalék (XI.4. mérlegsor).

Aforintárfolyamánakváltozásakövetkeztébenateljesnettóátértékelésihatás2015-ben27,7milliárdforint
veszteségvolt.AnapinettódevizapozíciócsökkenésévelegyüttjáróértékesítéseksoránazMNB177,7milliárd
forintnyereségetrealizált,míg205,4milliárdforintnemrealizáltárfolyamveszteségaforintárfolyam-kiegyen-
lítésitartalékotcsökkentette.

Akiegyenlítésitartalékróllásdméga4.16.pontot.

4.20. BANKJeGy- éS éRMeGyÁRTÁS KÖlTSéGe

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

Bankjegygyártásiköltség 3660 7925 4265

Forgalmiérmeverésköltsége 1159 3025 1866

Emlékérmeverésköltsége 369 336 –33

Xiii. Bankjegy- és érmegyártás költsége 5 188 11 286 6 098
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2015-benabankjegy-ésérmegyártásköltsége11,3milliárdforintvolt.Ezenbelülabankjegyekgyártásikölt-
sége4,3milliárdforinttalnövekedett.Aváltozástleginkábbazindokolja,hogyazelőzetestervekszerintzajlik
abankjegy-kibocsátásiprogram,ugyanakkorazösszehasonlításttorzítja,hogy2014.I.félévébenajegybank
nemgyártatottbankjegyeket,ígyazösszehasonlításalapjáulszolgálóösszegcsakfélévnyiköltségettartalmaz.
Aforgalmiérmeverésköltsége1,9milliárdforinttalnőttazelőzőévazonosidőszakáhozképest,melyetameg-
növekvőforgalmiigényekindokolnak.

4.21. EgyéB ErEdMéNy

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

V.1. Jutalékbevételek 936 1033 97

XV.1. Jutalékráfordítások 837 851 14

Jutalékeredmény összesen 99 182 83

V.2. Jutaléktóleltérőegyébbevétel 1588 1380 –208

XV.2. Jutaléktóleltérőegyébráfordítások 251564 20417 –231147

Jutaléktól eltérő egyéb eredmény –249 976 –19 037 230 939

v.3. Felügyeleti tevékenységből származó bevételek 13 002 12 111 –891

v.–Xv. Egyéb nettó eredmény –236 875 –6 744 230 131

Ajutalékbólszármazónettóeredményalapvetőenapénzforgalomlebonyolításávalösszefüggőjutalékbe-
vételekés-ráfordításokeredője.Ajutalékbevételek2014-hezképest97millióforinttalemelkedtekrészben
a számlavezetésidíj-bevételekemelkedésekövetkeztében,részbenabenyújtottmegbízásokbóleredődíjbe-
vételek,valamintajegybankáltalmeghirdetetttenderekhez,programokhozkötöttfeltételeknemteljesítése
miattahitelintézeteknekfelszámítottbüntetődíjakhatásaként.

A2015.évijutaléktóleltérőegyéberedménytakövetkező,4.22.pont,afelügyeletitevékenységbőlszármazó
bevételeketa4.23.pontrészletezi.

4.22. A JUTAléKTól elTéRő eGyéB eRedMéNy RéSzleTezéSe

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

Értékesítettmunkavállalóikölcsönökmiattibevétel 312 0 –312

Érmékhezésemlékérmékhezkapcsolódóbevétel 472 471 –1

Részesedésekosztaléka 741 797 56

Térítésnélkülátvetteszközökhözkapcsolódóbevétel 2 1 –1

Pénzügyitámogatásokvisszautalása 1 13 12

Egyébbevétel 60 98 38

v.2. Jutaléktól eltérő egyéb bevételek 1 588 1 380 –208

Pénzügyitámogatások 248240 15288 –232952

Értékesítettmunkavállalóikölcsönökmiattiráfordítás 443 0 –443

Érmékhezésemlékérmékhezkapcsolódóráfordítás 436 458 22

Térítésnélkülátadotteszközökhözkapcsolódóráfordítás 2423 4 545 2122

Egyébráfordítás 22 126 104

Xv.2. Jutaléktól eltérő egyéb ráfordítások 251 564 20 417 –231 147

v.2.–Xv.2. Jutaléktól eltérő egyéb eredmény –249 976 –19 037 230 939
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A2015.évijutaléktóleltérőegyéberedményfőbbelemeiakövetkezők:

–Pénzügyitámogatásoksoronapénzügyiszakmaicélokatszolgálóvégleges,visszafizetésikötelezettségnélküli
pénzátadások–nagyrésztalapítványokésiskolákrészére–,valamintkaritatívcélútámogatásokszerepel-
nek.Ennekdöntőrésze(12milliárdforint)azMNBáltalindítottPallasAthénéKözgondolkodásiProgramhoz
kapcsolódópénzbelialapítóivagyonátadás.

–AtérítésnélkülátadotteszközökhözkapcsolódóráfordítássoronaPallasAthénéKözgondolkodásiProgram
keretébenlétrehozottalapítványoknak4,5milliárdforintnempénzbeli(ingatlan)vagyonátadásaszerepel.

–Azemlék-ésbevontforgalmiérmékértékesítésébőlszármazóeredményalapvetőenazemlékérmekibocsátási
programfüggvénye,nagyrésztazeladottemlékérmékértékesítésébőlszármazóbevételésanévértékükkive-
zetésébőleredőráfordításkülönbségébőladódik.2014-tőlmegállapodásalapjánazemlékérmékértékesítése
névértékentörténikaPénzverőfelé,kivéve,haagyártásiköltségmeghaladjaanévértéket.

–Abefektetésekutánkapottosztalékbevételek2014-hezképest56millióforinttalemelkedtek.2015-benaBÉT
36millióforintot,aBIS2,4millióeurót(761millióforint)fizetettkiosztalékkéntazMNBszámára.

4.23. FelÜGyeleTi TevéKeNySéGBől SzÁRMAzó BevéTeleK

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

Felügyeletidíjbevételéskésedelmikamat 8503 8963 460

Hatóságieljárásbólszármazókapottbírságésköltségtérítés 4373 2968 –1405

Hatóságieljárásigazgatásiszolgáltatásidíjaéshatósági
vizsgadíjak

126 180 54

v.3. Felügyeleti tevékenységből származó bevételek 13 002 12 111 –891

Afelügyeletitevékenységbőlszármazóbevételeklegjelentősebbtételeadíjfizetésrekötelezettintézmények
általfizetendőfelügyeletidíj.2015-benazévesalapdíjak,valamintazesedékesnegyedévesváltozódíjak
előírásábólésakésedelmikamatokból9milliárdforintbevételszármazott,míga2014-benbevallottdíjköte-
lezettségekből8,5milliárdforint.AzMNBáltalhatározatbankiszabott,jogerőreemelkedettbírságokéskölt-
ségtérítésekbevétele3milliárdforintottettki.Abírságkövetelésekkapcsánavizsgáltidőszakban1,6milliárd
forintosértékvesztésiselszámolásrakerültamegtérülések,valamintaperesítetttételekesetébenapervesztés
valószínűségealapján.(Lásd4.13.)Azigazgatási-szolgáltatásidíjak,valamintahatóságivizsgadíjakkapcsán
2015-ben0,2milliárdforintfolytbe.
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4.24. A BANKüzEMi BEvéTElEK és ráfordíTásoK AlAKulásA

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2014 2015 változás

Eszközökéskészletekmiattibevétel 90 62 –28

Közvetítettszolgáltatásokbevétele 63 454 391

Kiszámlázottszolgáltatásokbevétele 364 931 567

Egyébbevételek 43 19 –24

viii. Banküzem bevételei összesen 560 1 466 906

Anyagjellegűráfordítások 14276 11677 –2599

Személyijellegűráfordítások 16329 19712 3383

Értékcsökkenésileírás 2109 2671 562

Egyébtevékenységönköltségénekátvezetése –539 –1086 –547

Banküzem működési költségei összesen 32 175 32 974 799

Eszközökéskészletekmiattiráfordítás 56 60 4

Közvetítettszolgáltatásokráfordítása 63 452 389

Kiszámlázottszolgáltatásokráfordítása 366 1036 670

Egyébráfordítások 79 430 351

Banküzem működési ráfordításai összesen 564 1 978 1 414

Xviii. Banküzem működési költségei és ráfordításai mindösszesen 32 739 34 952 2 213

viii.–Xviii. Nettó banküzemi eredmény –32 179 –33 486 –1 307

Abanküzem2015.évinettóeredménye33,5milliárdforintveszteségvolt,amia2014.évihezképest1,3mil-
liárdforinttalemelkedett.

Abanküzem2015.éviműködésiköltségei2,5százalékkal(0,8milliárdforinttal)magasabbakazelőzőévinél.
Aköltségnövekedésdöntőokaaszemélyijellegűráfordításoknövekedése,amitmeghatározottaszervezet
átalakításhozkapcsolódó,valamintazújfeladatokelvégzéséhezszükségespozíciókfeltöltése.Emellettazúj
épületekamortizációsköltségeisnövekedéstokozottazértékcsökkenésileírásköltségénekösszegében.

A2015.évianyagjellegűráfordításokmintegy11,7milliárdforintottesznekki,amiazalábbiellentéteshatású
tényezőkeredménye.

–Akommunikációsköltségekazelőzőévhezképest7milliárdforinttalmérséklődtek,mivelaNövekedésiHi-
telprogrammalkapcsolatoskampányköltségek2015-benakorábbinálkisebbösszegbenjelentkeztek.

–Ugyanakkorazelőzőévhezviszonyítva0,3milliárdforinttalemelkedtekazIT-költségek,amelydöntőenazIT
biztonságifeladatoktámogatásitöbbletköltségénekeredménye.

–2014-hezképest3,1milliárdforinttalemelkedtekazüzemeltetésiköltségek,melyegyrésztazőrzésvédelmi
tevékenységátszervezéséből,másrésztazújirodahelyiségekbérletidíjábóladódik.Ezenkívültöbbletköltséget
okozatavalyiévhezképestakülföldikapcsolattartóirodákbérletidíjais.

–A2015.évijogiköltségek0,4milliárdforinttalmagasabbakazelőzőéviértéknél,melyekfőkéntazelszámolási
törvénnyelkapcsolatostöbbletfeladatokmiattmerültekfel.

–AzMNBkönyvvizsgálatának2015.évibruttódíja37,1millióforintottettki.
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A2015.éviszemélyijellegűráfordításoka2014.évihezképest20,7százalékkal(közel3,4milliárdforinttal)
magasabbak.A2015.éviköltségekalakulásáradöntőenatörvénybenmeghatározottújfeladatokmiattfel-
merülőtöbbletlétszámvolthatással.Atöbbletlétszámjelentkezésénekegyikoka,hogyújszervezetiegységek
felállításárakerültsor,aszanálásiésreorganizációsfeladatokellátására,illetveazoktatásiigazgatóságlétreho-
zására.Továbbilétszámnövelőhatásavoltannakis,hogyaforintosítássaléselszámolássalkapcsolatosjogsza-
bályokkötelezőjogérvényesítésifórumkénthatároztákmegaPénzügyiBékéltetőTestületet,ígyaTestülethez
beérkezettkérelmekszámaakorábbiévekéhezképestakb.4-5-szöröséreemelkedett.Ajelentősenmegnőtt
ügyszámotaTestületcsakmegnövekedettlétszámmaltudtaellátni.

Azértékcsökkenésileírás2015.éviösszege26,6százalékkal(0,6milliárdforinttal)magasabbazelőzőévinél,
azújingatlanokelőzőévhezképestfelmerülőtöbbletamortizációsköltségemiatt.

Azönköltség-átvezetésekannakérdekébencsökkentikabanküzemiműködésiköltségeket,hogyazokteljes
összegecsakazMNB-tténylegesenterhelőkiadásokatmutassa.Azátvezetésekabszolútértéke2015-ben1,1
milliárdforintottettki,amitöbbmintkétszeresea2014évinek.EzegyrésztazEiffelPalaceirodaházbérbe
adottterületeirejutóamortizációsköltségkivezetésébőladódik,másrésztasajáterőforrásbólmegvalósított
beruházásokelszámolásábólered,ami2014áprilisátólmerülfel.

Akiszámlázottszolgáltatások931millióforintosbevételedöntőenazEiffelPalaceirodaházbérbeadásából
származóbérletidíjbólésüzemeltetésiköltségátalánybólered.Azezenbérbeadáshozkapcsolódó,banküzemi
költségekközülátvezetettüzemeltetésiköltségek,valamintazingatlan-éstárgyieszköz-értékcsökkenésszerepel
nagyobbrészbenakiszámlázottszolgáltatásokráfordításasoron.

4.25. A léTszáM és BérKölTség AdATAiNAK válTozásA, vAlAMiNT 
A vezeTő TiSzTSéGviSelőK JAvAdAlMAzÁSA

Bér- és létszámadatok

millió forint                  

Megnevezés 2014 2015 változás (%)

Állománybatartozókbérköltsége 10625 12484 17

Egyébbérköltség* 429 470 10

Kifizetett bérköltség 11 054 12 954 17

Személyi jellegű egyéb kifizetés 1 720 2 362 37

Járulékok 3 555 4 396 24

Személyi jellegű ráfordítás összesen 16 329 19 712 21

* Egyéb bérköltség tartalmazza: a felmentési illetményre, valamint az állományba nem tartozók és nem MNB-s munkavállalók részére kifizetett 
összegeket.

fő                  

Megnevezés 2014 2015 változás (%)

Munkavállalókátlagoslétszáma 1192 1274 7
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A vezető tisztségviselők járandósága és kölcsönei

millió forint

Testület járandóság

MonetárisTanács* 176

Felügyelőbizottság 36

* Tartalmazza a tanács, MNB tv. 9. § (4) bekezdés c) pontja alapján MNB-vel munkaviszonyban álló külső és belső tagjainak keresetét és a mun-
káltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásokat számukra.

Testület Felvett kölcsön összeg fennálló egyenleg 2015. 
december 31-én

legutolsó lejárat Kamat mértéke

millió forint

MonetárisTanács 43 25 2018.08.01 Változókamatozású*

Felügyelőbizottság – – – –

* A kamatkedvezményes lakáskölcsön mértéke a jegybanki alapkamat, a személyi kölcsön mértéke a jegybanki alapkamat + 5%.

AzMNB-nekkorábbivezetőtisztségviselőivelszembennyugdíjfizetésikötelezettségenincs.

Budapest,2016.április27.

 Dr.Matolcsygyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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