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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottsága (Fb) a 2008. júliustól 2009. júniusig terjedõ beszámolási idõszakban tíz rendes

és hat zárt testületi ülésén 47 anyagot tárgyalt. Ebben az idõszakban szerzett lényegesebb tapasztalatokat, megállapításokat a

következõk szerint összegezzük:

1. Az Fb megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a reá vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapító Okirat elõ-

írásainak és szellemének megfelelõen mûködik. A mûködés, ezen belül az irányítás gyakorlata érdemben megfelel a tör-

vényi elõírásoknak. Az elmúlt év tapasztalatai igazolták a jegybanktörvény 2007. évi módosításával bevezetett irányítási

modell mûködõképességét. 

Az MNB elnöke a szükséges megalapozottsággal és kellõ idõben hozta meg a bank belsõ mûködésére vonatkozó egysze-

mélyi felelõs döntéseit. Ennek során nagymértékben támaszkodott a rendszeresen ülésezõ Vezetõi Bizottság (VB) – mint

konzultatív testület – tevékenységére. Az alelnökök, valamint az ügyvezetõ igazgató a szabályzatok szerint felügyelték a

szervezeti egységeket, irányították a szakmai bizottságok tevékenységét és hozták meg a hatáskörükbe tartozó döntéseket.

Az Fb tudomására nem jutott olyan tény vagy cselekmény, amely a vezetõk, illetve a bizottságok mûködésében bármilyen

szabálytalanságra utalt volna.

Az MNB szervezeti és mûködési rendjének 2007. évi változtatása óta jelentõs szervezeti intézkedések nem történtek. 

A beszámolási idõszakban lényegében befejezõdött az MNB Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (SZMSZ), valamint a

Vezetõi Bizottság és a szakmai bizottságok ügyrendjeinek hozzáigazítása az MNB-törvénybõl és más jogszabályokból adó-

dó követelményekhez, illetve a tapasztalatok értékelése alapján megtörtént azok korszerûsítése.

2. Az Fb a jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve megvizsgálta az MNB 2008. évi beszámolójának és ered-

ménykimutatásának az Fb hatáskörébe tartozó részeit, és javasolta a részvényesnek az abban szereplõ mérlegfõösszeg és

eredmény elfogadását.

2008-ban az MNB mûködési költségeinek összege 14,9 milliárd forint volt. Ez az elõzõ évi költségeknél 335 millió fo-

rinttal (2,3%-kal) több, a tervszámnál viszont közel 1,3 milliárd forinttal (7,9%-kal) kevesebb. A 2008. évi költségek

mintegy 54%-át a személyi jellegû ráfordítások teszik ki. Ezek a költségek az alacsonyabb átlaglétszám, valamint a mun-

kaviszony-megszüntetésekkel járó költségek jelentõs mérséklõdése miatt csökkentek. A banküzemi általános költségek

nõttek. Ez elsõsorban a Logisztikai Központ üzembe helyezésével összefüggõ üzemeltetési, információtechnológiai és

amortizációs költségek emelkedésének, valamint a költséghatékonysági felmérésre kifizetett tanácsadói díjnak a következ-

ménye.

Az Fb pozitívan értékelte, hogy a költségtakarékosság lehetõségeinek keresésére év közben eredményes intézkedések tör-

téntek, és így a mûködési költségek csak kismértékben nõttek, reálértéken csökkentek, a tervezettõl számottevõen elma-

radtak. Az Fb megállapította, hogy a költségfelhasználás az MNB tevékenységével összhangban van, a szigorú költséggaz-

dálkodás nem okoz gondot a bank mûködésében.

3. Az MNB záró létszáma 2008. december 31-én 641 fõ volt, 7,1%-kal (49 fõvel) kevesebb, mint a 2007. év végén. A fluk-

tuáció mértéke 2008-ban 11,2% volt, kisebb, mint az elõzõ évben. A 102 munkaviszony-megszûnésbõl 59 munkáltatói,

34 munkavállalói kezdeményezésre, kilenc pedig nyugdíjazás, illetve egyéb kilépés miatt történt. 

Az Fb megállapította, hogy az MNB 2008-ban alapvetõen eredményes emberierõforrás-gazdálkodást folytatott. A mun-

kaerõ-mozgások a tervezetthez és az évközi takarékossági intézkedésekhez közel állóan valósultak meg. Az MNB létszá-

mának a 2008. évben történt csökkenése – az MNB vezetésének tájékoztatása szerint – nem befolyásolta negatívan az

MNB feladatainak ellátását.

Összefoglaló a Magyar Nemzeti Bank
Felügyelõbizottságának megállapításairól



A külsõ tanácsadó cég által az MNB-ben 2008 márciusában elvégzett felmérés eredménye szerint a munkavállalók elkö-

telezettségi (51%) és elégedettségi szintje (53%) a 2005-ben mért adatokhoz képest csökkent. Az MNB munkatársainak

elkötelezettségi indexe az országos átlagnak megfelel, a pénzügyi szektor átlagát kissé meghaladja. Ugyanakkor a teljesít-

ménymenedzsment és az emberek megbecsültségérzetének vonatkozásában mért elégedettségi mutatók rosszabbak a pénz-

ügyi szektor hasonló mutatóinál. Az MNB vezetése e kérdésben további vizsgálatokat végzett, az elkötelezettség/elégedett-

ség javítása érdekében intézkedéseket tett, illetve tervez tenni. Az Fb az errõl szóló tájékoztatókat tudomásul vette, az in-

tézkedések megvalósulását és eredményességét figyelemmel kíséri.

4. A 2008. évi 2,6 milliárd forint beruházási ráfordítás 60%-a a Logisztikai Központ projekt befejezéséhez kötõdött. A 2008.

évi kezdésre tervezett 69 beruházás közül – halasztás, átütemezés, törlés miatt – csak 25 kezdõdött el.

Az Fb pozitívnak ítélte, hogy a beruházások esetében az MNB vezetése nem a tervhez mereven ragaszkodó, hanem a tény-

leges folyamatok által indokolt álláspontra helyezkedett, azaz a hatékony, takarékos gazdálkodás követelményét tartja el-

sõdleges szempontnak. Az Fb üdvözölte azt is, hogy az MNB bevezette az egyedi beruházásokra vonatkozó üzleti esetta-

nulmányok kidolgozásának és jóváhagyásának módszerét és rendszerét, valamint hogy az éves tervekbe csak jóváhagyott

üzleti esettanulmányokkal rendelkezõ beruházásokat lehet felvenni. Ugyanakkor az Fb többször rámutatott a beruházási

tervezés hiányosságaira. A beruházások megalapozottabb, reálisabb éves ütemezése érdekében ajánlotta a tervezési mód-

szerek felülvizsgálatát és további korszerûsítését.

5. A jelentõs költségigényû – a kiegészítõ fejlesztésekkel együtt 12,2 milliárd forint ráfordítású – Logisztikai Központ beru-

házás megvalósulását az MNB Felügyelõbizottsága rendszeresen figyelemmel kísérte. Az Fb a Logisztikai Központ beru-

házás létesítésének komplex vizsgálatán alapuló összefoglaló jelentést készített, amelyet testületi ülésen elfogadott és a

részvényesnek is megküldött. 

Az MNB elnöke az Fb-vizsgálat során adott nyilatkozatával megerõsítette, hogy az MNB vezetése a Logisztikai Központ

beruházás birtokbavételekor, továbbá az üzemelés kezdeti tapasztalatai alapján meggyõzõdött arról, hogy a beruházás az

érvényes tervdokumentáció szerint valósult meg, a létesítmény és berendezései alkalmasak a kitûzött feladatok megvaló-

sítására. Az Fb által megismert tények, illetve információk a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztják.

A Felügyelõbizottság megállapította, hogy a vitatott körülmények között elhatározott Logisztikai Központ beruházás alap-

vetõen rendezetten, szervezetten, jól irányítottan és a kitûzött céloknak megfelelõen, azaz összességében eredményesen

valósult meg. A beruházás költségei az elõirányzott kereteken belül maradtak, azok túllépésére nem került sor. A létesít-

mény és annak berendezései kielégítik a korszerûség, a hatékonyság és a biztonság követelményeit. A központ alkalmas

nemcsak a jelenlegi, hanem az euro bevezetése utáni feladatok nemzetközi szinten megfelelõ megvalósítására is. A Logisz-

tikai Központ tervszerûen, üzemszerûen, biztonságosan, az elõre becsülthez képest kedvezõbb költségek mellett mûködik.

6. Az MNB elnökének döntése alapján pályázati úton kiválasztott nemzetközi tanácsadó cég – 336 millió forint megbízási

díj fejében – feltérképezte és átfogóan értékelte az MNB szervezeti mûködésének hatékonyságát és eredményességét. Az

Fb a hatékonyságjavító projekt eredményérõl, a tanácsadói javaslatról és az annak nyomán tett és tervezett intézkedések-

rõl kapott tájékoztató alapján megállapította, hogy a költséghatékonyság javítására kidolgozott és elfogadott javaslatok,

illetve azok következetes, határozott érvényre juttatása nagymértékben hozzájárulnak az MNB tevékenységének további

korszerûsítéséhez. A részben már megtett és a még megtenni tervezett intézkedésektõl várhatóan az MNB mûködési költ-

ségei éves szinten 11-12%-kal, létszáma 14%-kal csökken; a nettó megtakarítások részben már 2009-ben realizálódnak,

a projekt költségei már 2009-ben megtérülnek. Az Fb ugyanakkor az MNB tevékenysége minõségi színvonalának megõr-

zése miatt fontosnak tartotta hangsúlyozni az intézkedések hatásainak figyelemmel kísérését annak érdekében, hogy in-

dokolt esetben a szükséges korrekciós döntések – ha kell az emberi erõforrások tekintetében is – idõben meghozhatók le-

gyenek. 

7. Az MNB a 2009. évi mûködési költségeire – központi tartalékkal együtt – 14,6 milliárd forintot tervezett. Ez 2,3%-kal

kisebb a 2008. évi tényszámnál. A személyi költségek körében csökkenést eredményez a tervezett létszámcsökkentés, to-

vábbá az általános bérfejlesztés elmaradása. Mérséklõdnek az IT-költségek, a többi költség kissé nõ. A 2009. évre terve-

zett beruházási kifizetés 2,4 milliárd forint; ennek túlnyomó része a kiemelt stratégiai célokkal kapcsolatos fejlesztésekre

vonatkozik.

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK...
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Az Fb megállapította, hogy a mûködési költségek tervezése a költséghatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelõ-

en történt. Üdvözölte, hogy az MNB vezetése – az általános béremelés elmaradása mellett – a tartós megoldások, a struk-

turális átalakítások útját, a mûködési folyamatok ésszerûsítésének módszerét választotta. 

8. Az MNB 2008-ban 181 beszerzési eljárást bonyolított le. Ennek több mint a fele – mintegy 7 milliárd forint összértékben –

közbeszerzési eljárás volt. A közbeszerzések száma héttel, értéke pedig 2,5 milliárd forinttal volt több az elõzõ évinél. Az el-

járásokkal kapcsolatban jogorvoslatra nem került sor. 

Az Fb tudomásul vette az MNB tájékoztatóját a (köz)beszerzési tevékenységrõl, amely megfelelõen összegezte a tapaszta-

latokat, és tartalmazta azok értékelését is. Az Fb üdvözölte, hogy a jellemzõ problémákat feltárták és a lehetséges korrek-

ciós intézkedéseket menet közben megtették. 

9. 2008. december 31-én az MNB 100%-os tulajdonában (Pénzjegynyomda Zrt., Magyar Pénzverõ Zrt., Bankjóléti Kft. 

„v. a.”), valamint résztulajdonában (KELER Zrt., GIRO Zrt., BÉT Zrt.) lévõ társaságokban az MNB által jegyzett tõke

könyv szerinti értéke – az elõzõ évivel megegyezõen – 11,1 milliárd forint volt. Ebbõl közel 9 milliárd forintot a Pénz-

jegynyomda Zrt. értéke tesz ki. A Pénzjegynyomda az elõzõ évinél és a tervezettnél nagyobb, a Pénzverõ az elõzõ évinél

kisebb, de a tervezettet meghaladó nyereséget realizált. Mindkét társaság osztalékot fizetett a tulajdonos MNB-nek.

10. Az Fb az MNB-törvénynek megfelelõen és a gazdasági társaságokra jellemzõ gyakorlattal összhangban, a hatáskörébe tar-

tozó kérdések tekintetében végezte az MNB belsõ ellenõrzésének irányítását. A belsõ ellenõrzési szervezet 2008-ban 52

vizsgálatot végzett, amelyek során 68 megállapítást és 31 ajánlást tett. A vizsgálatok megállapításait az érintettek elfogad-

ták, a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet készítettek. A 26 utóvizsgálat során az auditorok megbizonyosodtak

arról, hogy a felelõsök a szükséges intézkedéseket az elvárt módon megtették, a hiányosságokat általában határidõre fel-

számolták. 

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) keretében mûködõ Belsõ ellenõrzési bizottság elvárásának megfelelõen

2008 õszén az MNB elnökének és az Fb-nek a jóváhagyásával – közbeszerzési eljárással kiválasztott nemzetközi tanács-

adó cég által – megtörtént a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségbiztosítási átvizsgálása. A tanácsadó az MNB belsõ el-

lenõrzési szervezete munkáját a nemzetközi sztenderdeken alapulónak minõsítette; egyes kérdésekben tett ajánlásai meg-

valósulnak.

Az Fb úgy ítéli meg, hogy az MNB elnöke és az Fb – a törvényi szabályozás szerint megfelelõen együttmûködve – zökke-

nõmentesen irányították a belsõ ellenõrzés tevékenységét. A beszámolási idõszakban az MNB belsõ ellenõrzöttsége meg-

felelõ volt, az ellenõrzési részleg színvonalasan mûködött, a meghatározott feladatait megoldotta, négy vizsgálat azonban

idõleges kapacitáshiány miatt elmaradt. A jelenlegi auditori kapacitás elegendõnek bizonyul a munkatervi feladatok telje-

sítésére.

11. Az MNB a 2008. évi támogatásokra (szponzorálásra, adományozásra) szánt 256 millió forint összegû keretbõl – a sza-

bályzatban foglalt alapelveknek megfelelõ célokra – összesen 233 millió forintot használt fel. A 94 támogatási kérelem-

bõl 33-at teljesítettek, 23 igényt elutasítottak, 38 kérelmet pedig a Közjóért Alapítványhoz továbbítottak. 

A még 2005 októberében hozott igazgatósági határozat alapján a Közjóért Alapítványon keresztül történõ, az 1945. és

1960. között politikai üldöztetést szenvedett egykori MNB-alkalmazottak pénzügyi kárpótlása a 2008. év végével befeje-

zõdött. 2008. december 31-ig 185 fõ kárpótolt részére összesen 143 millió forintot fizettek ki. Az Alapítvány az MNB-

vel kötött megbízási szerzõdés alapján az MNB-tõl kapott 160 millió forint keretösszeg maradványát (17 millió forintot)

– támogatás címén – a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványnak átutalta. 

12. Az MNB elnöke 2009. március 24-i levelében – a sajtóban megjelent feltételezések és találgatások miatt – felkérte az MNB

Felügyelõbizottságát, hogy vizsgálja meg: személyét illetõen fennáll-e az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott össze-

férhetetlenség esete. 

MAGYAR NEMZETI BANK
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A Felügyelõbizottság a vizsgálat keretében kapott nyilatkozatok és a megvizsgált iratok alapján határozatilag azt állapítot-

ta meg, hogy Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetében az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott össze-

férhetetlenség nem áll fenn.

13. Az Fb a korábbi idõszakban úgy tapasztalta, hogy az MNB vezetése és az Fb közötti kapcsolat „alapvetõen jogszerû és a

fõ kérdésekben kielégítõ”; ugyanakkor jelentõs „nézetkülönbségek”, a gyakorlatban pedig bizalmatlanságra utaló jelek,

bizonyos feszültségek és súrlódások is mutatkoztak. Az elõzõ évi országgyûlési beszámoló elõkészítése során egységes vé-

lemény alakult ki arról, hogy célszerû kidolgozni és megállapodásban rögzíteni az MNB vezetése és az Fb közötti együtt-

mûködés elveit. Az ezeket az elveket tartalmazó megállapodás aláírása 2008 októberében megtörtént. Az azóta eltelt idõ-

szakban az MNB vezetése és az Fb közötti kapcsolatban alapvetõ, pozitív irányú változás következett be. Az együttmûkö-

dési megállapodásban foglalt elveket mindkét részrõl teljes mértékben megtartják, azok a gyakorlatban maradéktalanul

érvényesülnek. Kialakulóban van a kölcsönös bizalom légköre, létrejöttek az Fb megfelelõ mûködésének feltételei. Ennek

eredményeképpen a felek közötti kapcsolat nemcsak jogszerû és szabályszerû, hanem kölcsönösen megértõ és segítõ, a kö-

zös célok megvalósítását kollegiálisan elõmozdító is.

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK...
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A) rész

Az Fb tevékenységének keretei





A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (MNB-törvény) 52/D. §-a alapján a felügyelõbizottsági tag az õt

megválasztó Országgyûlésnek, illetõleg az õt megbízó pénzügyminiszternek tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A tájékoz-

tatás részleteire nézve sem az MNB-törvény, sem más jogszabály nem tartalmaz további elõírásokat.

Az MNB Felügyelõbizottságának ügyrendje a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan kimondja: „Az Fb elnöke és tagjai 

– az MNB-törvényben elõírt kötelezettségnek megfelelõen – évente saját tevékenységükrõl közös beszámolót készítenek, és azt

megküldik az Országgyûlésnek, illetõleg a miniszternek. Ezen túl is az Fb elnöke és tagjai – igény szerint – tájékoztatási köte-

lezettséggel tartoznak az õket megválasztó Országgyûlésnek, illetõleg az õket megbízó miniszternek.”

Az Fb tagjainak ez a közös beszámolója a 2008. júniustól 2009. júniusig terjedõ idõszakot öleli fel.

AZ FB TEVÉKENYSÉGÉNEK KERETEI
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Az Fb mûködésére (jogállására, hatáskörére, feladatára) alapvetõen az MNB-törvényben és a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvényben (Gt.) foglaltak az irányadók. Az MNB-törvény 70. §-a értelmében a Gt. rendelkezéseit az Fb-re néz-

ve az MNB-törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Fb MNB-törvényben meghatározott feladata az MNB folyamatos tulajdonosi ellenõrzése. Hatásköre nem terjed ki a Ma-

gyar Nemzeti Banknak az MNB-törvény 4. § (1)–(7) bekezdéseiben meghatározott alapvetõ feladataira, illetve azoknak az

MNB-eredményre gyakorolt hatására. 

Az Fb MNB-törvény szerinti másik feladata az MNB belsõ ellenõrzési szervezetének – az említett korlátozással történõ – irá-

nyítása. (Az Fb hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az irányítást az MNB elnöke végzi.) 

Az MNB Alapító Okirata szerint az Fb az ellenõrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben az MNB elnökétõl, alelnökeitõl és ügy-

vezetõ igazgatójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet, amelyet a megkeresettnek vagy az általa kijelölt személynek 

5 munkanapon belül írásban kell teljesítenie. 

Az Fb a Gt. 35. §-ának (1) bekezdése alapján egyes ellenõrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az el-

lenõrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az Fb haladéktalanul köteles értesíteni az MNB elnökét és szükség esetén a magyar államot mint részvénytulajdonost képvi-

selõ pénzügyminisztert, ha ellenõrzési tevékenysége során – megítélése szerint – jogellenességet, az Alapító Okiratba ütközõ

tényt vagy az MNB érdekeit sértõ körülményt észlel. 

Az MNB-törvény 52/A. §-ának (4) bekezdése szerint az Fb tagjai:

a) az Országgyûlés által választott elnöke,

b) az Országgyûlés által választott további tagok,

c) a pénzügyminiszter képviselõje,

d) a pénzügyminiszter által megbízott szakértõ.

A választás és megbízás alapján – 2007. december 3-tól – az Fb személyi összetétele:

Elnök: dr. Balassa Ákos

Tagok: Baranyay László, 

dr. Csányi Gábor,

dr. Kajdi József,

dr. Szényei Gábor András,

dr. Urbán László mint a pénzügyminiszter által megbízott szakértõ,

dr. Várfalvi István mint a pénzügyminiszter képviselõje,

dr. Várhegyi Éva.

Az Fb tagjai az MNB-törvénynek megfelelõen évente nyilvános vagyonnyilatkozatot tesznek.
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1. Az Fb jogállása, hatásköre, feladata, személyi
összetétele



Az MNB-rõl szóló törvényben meghatározott MNB-Fb feladatkör bizonyos vonatkozásokban eltér a felügyelõbizottságok szo-

kásos feladataitól:

– az Fb elsõsorban nem az ügyvezetés, hanem az MNB mûködését ellenõrzi;

– az Fb-nek a tulajdonos állam megbízásából a mûködést folyamatosan kell ellenõriznie (nemcsak a mûködés eredményét).

Az Fb a rá vonatkozó törvények, a saját ügyrendje, a belsõ célra használatos mûködési alapelvek, valamint az MNB elnökével

kötött együttmûködési megállapodás alapján végzi a tevékenységét. Az Fb ügyrendje a beszámolási idõszakban néhány helyen

pontosítási jelleggel módosult.

Az Fb ellenõrzõ tevékenységének fõ formája az Fb-ülések. Ezeken az MNB illetékes vezetõinek és meghívott szakértõinek je-

lenlétében az MNB tevékenységére vonatkozó anyagokat (beszámolókat, elõterjesztéseket, tájékoztatókat, valamint a belsõ el-

lenõrzési szervezet jelentéseit) tárgyalja. Szükség esetén az Fb határozatokat hoz, ajánlásokat, kéréseket fogalmaz meg. Az Fb

az üléseit – alapvetõen az éves ún. gördülõ munkatervének megfelelõen – általában havonta tartja. A félévente egy évre elõre

meghatározásra kerülõ munkaterv havi ütemezést az adott éves tervezési idõszak elsõ felére tartalmaz, a második felére vo-

natkozóan felsorolja a tárgyalandó témákat. Utóbbiakat az Fb fél év elteltével az új munkatervében az elsõ félévre havi bon-

tásban ütemezi (szükség esetén kiegészítve), majd feltünteti a következõ féléves idõszakra tervezett témákat. 

Az Fb mûködésének szervezése az Fb elnökének feladata. Az Fb üléseinek állandó meghívottjai: az MNB elnöke, a könyvvizs-

gáló, az MNB elnöke által az Fb-vel való kapcsolattartásra kijelölt személy, a belsõ ellenõrzési szervezet vezetõje, az Állami

Számvevõszék (ÁSZ) képviselõje. Az Fb elnöke az egyes napirendi pontok tárgyalásához további személyeket is meghívhat. Az

Fb zárt ülést is tarthat, ezen csak a tagok, valamint az Fb által meghatározott személyek vehetnek részt. Az Fb üléseirõl jegy-

zõkönyv készül. Az Fb a határozatait többségi szavazással hozhatja. 

Az Fb-nek módja van a testületi ülései közötti idõszakban a fontos, aktuálissá váló ügyekben „felvilágosítást” kérni, továbbá

az MNB vezetõivel kapcsolatot kezdeményezni, esetleg – különösen fontos kérdésben – elektronikus úton határozatot hozni.

Az Fb az ülésérõl, illetve a határozatairól – a titoktartási kötelezettség betartásával – közlemény formájában vagy más módon

a nyilvánosságot tájékoztathatja. 

Az Fb a hatáskörébe tartozó ügyekben folyamatosan tájékozódik az MNB mûködésével kapcsolatos döntésekrõl és azok

hátterérõl azáltal, hogy az Fb elnöke állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az MNB konzultatív testülete-

ként mûködõ Vezetõi Bizottság ülésein és a tárgyalandó anyagokat is megkapja. (Az Fb elnökének akadályoztatása esetén

a VB-üléseken az Fb-tagok felváltva vesznek részt.) A VB-ülésekrõl készült jegyzõkönyveket és határozatokat az Fb tagjai

is megkapják.
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2. Az Fb mûködésének fõ jellemzõi, ülésezési 
és döntéshozatali rendje



Az Fb ügyrendje és az MNB szervezeti és mûködési szabályzata szerint az Fb két MNB-alkalmazottból álló titkársága az Fb

munkájával kapcsolatos egyeztetési, szervezési és egyéb titkársági feladatokat látja el.

Az Fb mûködésének és feladatai zavartalan ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeirõl az MNB gondoskodik. Ennek megfele-

lõen az MNB irodahelyiséget, irodai berendezéseket és eszközöket biztosít az Fb titkársága és az Fb-tagok számára. Az Fb ki-

adásai a 2008. évben 1,4 millió forintot tettek ki. Az 5,1 millió forint összegû tervhez képest mutatkozó jelentõs megtakarí-

tás fõ oka, hogy a 4,2 millió forintra tervezett szakértõi díjból csak 600 ezer forint lett felhasználva. Az Fb a 2009. évi költ-

ségtervét 4,2 millió forintban határozta meg, amely összeget az MNB az éves pénzügyi tervében elkülönítette. A költségterv

legjelentõsebb tétele (3,5 millió forint) külsõ szakértõk esetleges felkérésére áll rendelkezésre, amelynek felhasználására az Fb

testületi ülésén hozott határozata alapján kerülhet sor.
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3. Az Fb mûködését elõsegítõ személyi, technikai
és pénzügyi feltételek



B) rész

Az Fb ellenõrzési tevékenysége 

során szerzett tapasztalatok





Az Fb a beszámolási idõszakban tíz rendes és hat zárt ülést tartott. Ezeken 47 anyagot megtárgyalt; ebbõl 20-at az MNB ap-

parátusa (a belsõ ellenõrzési szervezet nélkül), 13-at pedig a belsõ ellenõrzési szervezet terjesztett elõ. A többi anyag fõleg az

Fb belsõ ügyeire, illetve az Fb által végzett vizsgálatokra vonatkozott. (A beszámolási idõszak alatt megtartott Fb-ülések idõ-

pontjait, valamint a megtárgyalt napirendi pontok témáit az 1. sz. melléklet, az Fb 2009/2010. évi munkatervét pedig a 2. sz.

melléklet tartalmazza.)

Az Fb a munkatervében szereplõ összes témát – egy kivétellel – megtárgyalta. A titkos ügykezelés értékelésének napirendre vé-

tele a törvénymódosítás elhúzódása miatt halasztódott. Munkaterven kívül három téma (a mûködésihatékonyság-növelõ pro-

jektrõl kért tájékoztatás, az MNB elnöke által kért összeférhetetlenségi vizsgálat, a belsõ ellenõrzés rendjének szabálymódosí-

tása) került az Fb ülések napirendjére.

Az Fb folyamatos tulajdonosi ellenõrzõ funkciójának eleget téve, a munkatervében szereplõ témákban rendszeresen tájékoz-

tató anyagokat kért az MNB-tõl, és ezeket a testületi üléseken megtárgyalta. Az MNB vezetése a Gt.-ben elõírt kötelezettség-

nek eleget téve negyedévente tájékoztatást adott az MNB gazdálkodásáról, továbbá a 2008. évi mérlegérõl és eredménykimu-

tatásáról. Az MNB apparátusa a gazdálkodással kapcsolatos – Fb hatáskörébe tartozó – témakörökben (pl.: a pénzügyi terve-

zés, az emberierõforrás-gazdálkodás, a beszerzési tevékenység, a szervezeti mûködés és belsõ szabályozás, egyes fontosabb pro-

jektek) az Fb munkaterve szerinti ütemezésben további anyagokat is készített az Fb üléseire. Elõfordult, hogy az MNB illeté-

keseinek kérésére az Fb az anyagok elõkészítéséhez tematikát ajánlott.

Az Fb a kért tájékoztató anyagokat határidõre megkapta. Ezek általában tartalmasak, színvonalasak voltak, megfelelõ infor-

mációkat nyújtottak az adott téma megvitatásához. Néhányszor az Fb ezekhez az anyagokhoz kiegészítõ információkat kért és

kapott. Az Fb tagjai a testületi üléseken elhangzott kérdéseikre kielégítõ válaszokat kaptak. Az Fb a benyújtott anyagokat ha-

tározataiban többnyire tudomásul vette, egyes esetekben (például a pénzügyi tervezéssel, ezen belül a beruházások éves terve-

zési gyakorlatával, a mûködési költségekkel, az emberierõforrás-gazdálkodással kapcsolatban) a pozitívumokat elismerve és a

tapasztalható gondokat kritikusan kezelve, értékelõ megállapításokat tett és/vagy ajánlásokat fogadott el. Az Fb ezeket a hatá-

rozatait, ajánlásait egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta. A beszámolási idõszakban az Fb megálla-

pításaival és ajánlásaival az ülésen jelen lévõ MNB-elnök vagy az õt helyettesítõ vezetõ egyetértett, illetve azokat elfogadta. 

A felmerült kérdésekre néhány alkalommal az Fb utólag kapott választ vagy kiegészítõ információt.

A felügyelõbizottsági munka jobb megalapozása érdekében az Fb szóvá tette, hogy a részére készített tájékoztatókban megle-

hetõsen ritkán fordulnak elõ a vizsgálat tárgyát képezõ tevékenységet kritikusan, önértékelõen, az elkövetett hibákat vagy az

elõfordult hiányosságokat is feltáró, a felmerült problémákat elemzõ megállapítások. Ez nehezíti, hogy az Fb – ellenõrzõ mun-

kája keretében – tárgyszerûen, a szükséges objektivitással alakítsa ki megállapításait.

Az Fb folyamatos tulajdonosi ellenõrzésének másik súlypontját az Fb hatáskörébe tartozó ügyekben irányított belsõ ellenõr-

zési szervezeti egység ellenõrzési munkatervében szereplõ – az Fb által is jóváhagyott – vizsgálatok figyelemmel kísérése jelen-

ti. (A belsõ ellenõrzési tevékenységet a 7. pont részletezi.) Az Fb munkaterve alapján a Belsõ ellenõrzésnek az Fb üléseire ké-

szített 13 anyaga közül négy az Fb hatáskörébe tartozó MNB-tevékenység vizsgálatáról szóló jelentés, illetve összefoglaló volt,

a többi pedig a Belsõ ellenõrzés saját munkájával (éves beszámoló, munkaterv, a belsõ ellenõrzés rendjét szabályozó utasítás

és kézikönyv módosítása, kockázati eljárásrend stb.) foglalkozott. Az Fb egy alkalommal rendelt el a belsõ ellenõrzési munka-

tervben nem szereplõ vizsgálatot. 

Az Fb egyszer – az ügyvezetõ igazgatótól – kért az Alapító Okirat szerinti felvilágosítást, a Beruházási és Költséggazdálkodási

Bizottság (BKB) 2008-ban hozott határozatainak áttekintése céljából. Az Fb – bizonyos kritikai észrevétel mellett – úgy vélte,

hogy a Bizottság a rá bízott feladatok ellátása során sokrétû munkát végzett, amelynek eredményei a mûködési költségek és a

beruházások alakulásában is érvényesülnek. 

A beszámolási idõszakban az Fb, illetve annak ellenõrzési vizsgálattal megbízott tagjai három témakörben (a Logisztikai Köz-

pont megvalósulása, az MNB szervezeti mûködési és belsõ szabályozási rendje, valamint a belsõ mûködési kockázatok kezelé-

se) készítettek elõ vizsgálati jelentést. Az utóbbi vizsgálat – alapvetõen az Fb megbízott tagjain kívül álló okokból – elhúzódott

és még nem fejezõdött be. A másik kettõ maradéktalanul teljesült, eredményei e beszámolóban tükrözõdnek. 

AZ FB ELLENÕRZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK
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Az Fb az MNB Logisztikai Központjának létesítésérõl – a beruházás megvalósításának szabályossága tárgyában végzett belsõ

ellenõrzési vizsgálat eredménye, a Logisztikai Központ mûködésének kezdeti tapasztalatairól az MNB vezetésétõl kapott tájé-

koztató, és a saját korábbi megállapításai alapján – összefoglaló jelentést készített és fogadott el, amelyet a részvénytulajdonos

részére is megküldött. (A vizsgálatról részletesebben a 2.6. pont számol be.)

Az Fb részben az MNB vezetésétõl kapott tájékoztató, részben a saját tapasztalatait tartalmazó anyag, valamint a belsõ szabá-

lyozás áttekintésével megbízott Fb-tag által készített jelentés alapján megtárgyalta az MNB szervezeti és mûködési rendjében,

valamint a belsõ szabályozás tekintetében az elõzõ beszámolási idõszakban végzett vizsgálat óta bekövetkezett változások ta-

pasztalatait. (Errõl bõvebben az 1. pontban esik szó.)

Az Fb a belsõ ügyeirõl (munkaterve, költségterve, mûködési alapelveinek korszerûsítése) testületi ülés keretében négy alka-

lommal tárgyalt, és fogadott el határozatot.

Az Fb a beszámolási idõszakban végzett ellenõrzési tevékenysége során jogellenességet, az Alapító Okiratba ütközõ tényt, az

MNB érdekeit sértõ körülményt nem észlelt.

MAGYAR NEMZETI BANK
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Szervezeti mûködés, irányítás, szabályozás 

A Felügyelõbizottság 2008. május 8-i ülésén – az ÁSZ felkérésének is eleget téve – megtárgyalta „Az MNB szervezeti és mû-

ködési rendjébõl adódó irányítási, szabályozási és költséggazdálkodási tapasztalatok, figyelemmel az ÁSZ V-24-26/2006-2007.

sz. jelentésében foglalt feladatra, miszerint az Fb vizsgáltassa meg, hogy az MNB új szabályozási rendszere biztosítja-e a bank

kitûzött céljainak megfelelõ (ellenõrizhetõ, átlátható és költségtakarékos) mûködését” címû témát. A tapasztalatokról az MNB

vezetése, a belsõ ellenõrzési szervezet és – az Fb részérõl – az Fb elnöke adott tájékoztatást. Az Fb ez ügyben határozatot fo-

gadott el; a fontosabb megállapításokat ismertette az Országgyûlés számára készített elõzõ évi beszámolójában is.

Az Fb a munkatervében elõirányzottnak megfelelõen a 2009. májusi ülésének napirendjére tûzte ismét ezt a témát. Ekkor meg-

tárgyalta az elmúlt egy év alatt a munkája során a tárgykörrel összefüggésben megismert tapasztalatokat, az MNB tájékozta-

tójában közölt információkat, valamint az MNB szabályzatainak az MNB-törvénnyel való megfelelõségére vonatkozóan – az

Fb testületi döntésével felkért tagja által – végzett Fb-vizsgálat eredményét. 

Az Fb a benyújtott anyagok és a vitában elhangzottak alapján a következõket állapította meg: 

– Az MNB mûködése, ezen belül az irányítás gyakorlata érdemileg megfelelt a hatályos törvényi elõírásoknak, illetve szabá-

lyozásnak. Az elmúlt évi mûködés igazolta a jegybanktörvény 2007. évi módosításával bevezetett irányítási modell mûködõ-

képességét. 

– Az MNB elnöke a belsõ mûködést illetõen a szükséges megalapozottsággal, a szakmai követelményeknek eleget téve, a kel-

lõ idõben hozta meg egyszemélyi felelõs döntéseit. Ennek során nagymértékben támaszkodott a rendszeresen ülésezõ Veze-

tõi Bizottság – mint az elsõ számú vezetõ döntéseinek megfelelõ megalapozását elõsegítõ konzultatív testület – tevékenysé-

gére. 

– Az alelnökök, valamint az ügyvezetõ igazgató a szabályzatok szerint felügyelték a nekik felelõs szervezeti egységeket, irányí-

tották a szakmai bizottságok tevékenységét és hozták meg a hatáskörükbe tartozó döntéseket. Az Fb tudomására nem jutott

olyan tény vagy cselekmény, amely a vezetõk, illetve a bizottságok mûködésében bármilyen szabálytalanságra utalt volna.

– A beszámolási idõszakban lényegében befejezõdött az MNB Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint a Vezetõi Bi-

zottság és a szakmai bizottságok ügyrendjeinek hozzáigazítása az MNB-törvénybõl és más jogszabályokból adódó követel-

ményekhez, illetve a tapasztalatok értékelése alapján megtörtént azok korszerûsítése. Ebben az idõszakban az MNB-ben je-

lentõsebb szervezeti változások nem voltak. 

Az MNB vezetése 2008-ban két olyan átfogó vizsgálatot indított, amelyek külsõ szakértõk (tanácsadó cégek) aktív részvételé-

vel, egyúttal a bank illetékes vezetõinek irányítása, illetve személyes közremûködése mellett valósultak meg. Az egyik vizsgá-

lat a munkatársak elégedettségének és elkötelezettségének felmérésére vonatkozott. (Ennek eredményét a 2.4. pont tartalmaz-

za.) A másik az MNB költséghatékonyabb mûködése lehetõségeinek és feltételeinek feltárását tûzte ki célul. (Errõl a 2.7. pont

tartalmaz információkat.) E vizsgálatok tapasztalatai alapján már megtett és a késõbbre tervezett intézkedések nemcsak rövid

távon, hanem feltehetõen több éven keresztül is pozitív hatású változásokat eredményeznek a bank mûködésében. Kedvezõ-

nek minõsíthetõ az is, hogy ezeket az intézkedéseket az érintett vezetõk és az érdemi munkatársak széles körû bevonásával,

véleményük kikérésével és meghallgatásával készítették elõ és vezették be (illetve fogják bevezetni). Ennek következtében vár-

ható, hogy a munkatársak körében korábban is tapasztalt – a változtatások, ezen belül az elbocsátások körülményei között

nagyrészt érthetõ – aggályok és negatív érzések az elkerülhetetlen keretek között maradnak, majd a megismert és végrehajtott

intézkedések után jelentõsen enyhülnek. A vezetés odafigyelõ és humánus tevékenysége mellett számítani lehet arra, hogy a

bank mûködése a munkatársak által is elfogadottabb lesz, hatékonyabbá, korszerûbbé, azaz eredményesebbé válik.
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Az Fb kapcsolata az MNB vezetésével és munkavállalóival 

Az MNB elnöke állandó meghívottja az Fb üléseinek. Az elnök az esetek jelentõs részében részt vesz az Fb ülésein. Akadályoz-

tatása esetén elnöki kijelölés alapján gyakorlatilag a banküzemi mûködést biztosító szervezeti egységeket felügyelõ ügyvezetõ

igazgató képviseli. Hasznos gyakorlattá vált, hogy az Fb ülésén az MNB elnöke napirend elõtt tájékoztatást ad az MNB mû-

ködésének az Fb-t is érdeklõ (napirenden nem szereplõ) fontosabb kérdéseirõl, de elõfordult az is, hogy az Fb írásbeli tájékoz-

tatást kapott egy-egy idõszerû fontos ügyrõl. Az Fb az elmúlt idõszakban nem kapott tájékoztatást arról, hogy az MNB veze-

tése a bank mûködésében törvénytelenséget tapasztalt volna. 

Az MNB vezetése és az Fb közötti együttmûködést elõsegíti, hogy az MNB elnöke és az Fb elnöke rendszeres megbeszélése-

ken áttekintik a soron lévõ kölcsönös feladatokat, azok végrehajtásának helyzetét, és megvitatják az esetenként felmerülõ né-

zetkülönbségeket is. Ennek nyomán eddig mindig sikerült egyeztetett álláspontokat kialakítani. E megbeszélések tartalmáról,

eredményérõl az Fb elnöke rendszeresen tájékoztatja az Fb tagjait. 

Az Fb az elõzõ beszámolási idõszakban úgy tapasztalta, hogy az MNB vezetése és az Fb közötti kapcsolat „alapvetõen jogsze-

rû és a fõ kérdésekben kielégítõ”; ugyanakkor jelentõs „nézetkülönbségek”, a gyakorlatban pedig bizalmatlanságra utaló je-

lek, bizonyos feszültségek és súrlódások is mutatkoztak. Ezek érintették többek között az Fb tevékenységének céljait és kere-

teit, valamint az alkalmazott mûködési formákat és módszereket.

Az elõzõ országgyûlési beszámoló elõkészítése során az Fb és az MNB vezetése között egységes vélemény alakult ki arról, hogy

mindkét fél érdekelt az együttmûködés során felmerült problémák megoldásában, a kapcsolat megjavításában. Ezért egyetér-

tettek abban, hogy célszerû kidolgozni és megállapodásban rögzíteni az MNB vezetése és az Fb közötti együttmûködés elveit.

Az MNB elnöke és – a testület felhatalmazása alapján – az Fb elnöke 2008. október 8-án aláírták az MNB vezetése és az Fb

közötti együttmûködés elveirõl szóló megállapodást. Az azóta eltelt idõszakban az MNB vezetése és az Fb közötti kapcsolat-

ban alapvetõ, pozitív irányú változás következett be. Az együttmûködési megállapodásban foglalt elveket mindkét részrõl tel-

jes mértékben megtartják, azok a gyakorlatban maradéktalanul érvényesülnek. Kialakulóban van a kölcsönös bizalom légkö-

re, létrejöttek az Fb megfelelõ mûködésének feltételei. Ennek eredményeképpen a felek közötti kapcsolat nemcsak jogszerû és

szabályszerû, hanem kölcsönösen megértõ és segítõ, a közös célok megvalósítását kollegiálisan elõmozdító is.

Az MNB mûködését érintõ egyes kérdésekben a vezetés és az Fb eltérõ funkciójából adódóan nyilvánvalóan felmerülnek el-

térõ megítélések, nézetkülönbségek, de az ilyen kérdések megvitatása után általában sikerül mindkét fél számára elfogadható

közös álláspontot kialakítani.

Az Fb tagjai részérõl megfogalmazott – nem gyakori – kritikai megjegyzéseket és korrekciót ajánló észrevételeket az elõterjesz-

tõk korábban inkább elhárítóan, újabban elfogadóbban fogadják. Az Fb fontosnak tartja, hogy megállapításai, illetve ajánlásai

nyomán – azok formális elfogadása, illetve tudomásulvétele mellett – indokolt esetekben érdemi, azaz a mûködés érintett ele-

meit módosító reagálás történjék, és errõl az Fb megfelelõ idõben tudomást szerezzen. Mindemellett az együttmûködésben ta-

pasztalható tendencia – úgy tûnik – az, hogy az MNB vezetése egyre inkább igényli és tekintetbe veszi az Fb-nek az ellenõrzõ

tevékenysége keretében kialakuló véleményét. 

Az Fb – még 2002-ben – az MNB szakszervezetének és üzemi tanácsának képviselõjével megállapodott abban, hogy a munka-

vállalók érdekeit érintõ problémákról tájékoztatást kap, illetõleg az Fb hatáskörébe tartozó kérdésekkel, felvetésekkel az MNB

munkavállalói szervezetei közvetlenül is megkereshetik az Fb tagjait. Az utóbbi idõszakban egy alkalommal az MNB volt mun-

kavállalója munkaügyi jellegû panasszal kereste meg az Fb elnökét. Ezzel az Fb érdemben nem foglalkozott, mert úgy ítélte

meg, hogy nem közérdekû.

MAGYAR NEMZETI BANK
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2.1. A BELSÕ GAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK FÕ JELLEMZÕI

Az MNB-ben elnöki utasítás állapítja meg a gazdálkodás általános rendjét és alapelvét (az ún. „négy szem” elvet), amely sze-

rint az erõforrások igénybevételét kezdeményezõ felhasználó szervezeti egységek és a költséggazdák (a gazdálkodás egy-egy

meghatározott területén az MNB egészére nézve felelõs szervezeti egységek) együttesen felelõsek a gazdálkodásért, ezáltal biz-

tosítva az adott tevékenység feletti többoldalú kontrollt. 

A banküzemi mûködést biztosító, nem jegybanki alapfeladatot ellátó és közvetlenül nem az MNB elnökének felügyelete alatt

álló szervezeti egységeket ügyvezetõ igazgató felügyeli, aki az elnök közvetlen alárendeltségében tevékenykedik. Az MNB-ben

Beruházási és költséggazdálkodási bizottság mûködik, amelynek feladata a beruházási és költséggazdálkodási döntéshozatal tá-

mogatása. E bizottság elnöke az ügyvezetõ igazgató, tagjai a gazdálkodásért felelõs területek vezetõi. A BKB szükség szerinti

gyakorisággal, de legalább havonta ülésezik. 

A pénzügyi tervezés

Az éves és a középtávú feladatokat az MNB stratégiai célkitûzéseibõl kiindulva, a költséggazdák mûködési politikái alapján

határozzák meg. A tervezés menetében – a vezetés kontrollja mellett – a stratégiai célok megvalósításához rendelik az erõfor-

rásokat. A pénzügyi terv fõ irányelveit az Emberi erõforrások, szervezés és tervezés szervezeti egység (EEF) a költséggazdák

közremûködésével állítja össze. A költséggazdák a felhasználókkal együttmûködve véglegesítik a tervezési dokumentációt és

továbbítják az EEF-nek. Az összesített pénzügyi tervjavaslatot a BKB-ülésen egyeztetik, majd a Vezetõi Bizottság elé terjesztik.

A javaslat VB-ülésen történt megvitatását követõen az éves pénzügyi tervet az MNB elnöke hagyja jóvá.

Kontrollingtevékenység

A tényadatokat, illetve az ütemezett éves tervhez viszonyított eltéréseket a költséggazdák és az EEF folyamatosan nyomon kö-

vetik. Az EEF errõl rendszeresen készít kimutatásokat a felhasználó szervezeti egységek részére. Havonta a BKB-t, negyed-

évente pedig a VB-t is tájékoztatja a mûködési költségek, továbbá a beruházások teljesülésének alakulásáról, a pénzügyi elõ-

irányzatok tényleges és várható felhasználásáról.

A mûködési költségek és beruházási ráfordítások vonatkozásában a feladatok és a felelõsségek szétválasztása úgy valósul meg,

hogy a felhasználói igényeken alapuló pénzügyi tervben rögzített keretek felhasználásáért a költséggazdák felelnek. Emellett

az EEF által végzett kontrolling funkció biztosítja a kiadások monitoringját.

A Felügyelõbizottság tagjai fenntartják azon – az elõzõ beszámolás óta több tény által is alátámasztottnak látszó – véleményü-

ket, hogy az emberierõforrás-gazdálkodásnak és a pénzügyi tervezésnek, valamint a „kontrolling” (ellenõrzési) tevékenység-

nek egyetlen szervezeti egységben történõ összpontosítása azzal a kockázattal jár, hogy az ezen kiemelten fontos mûködési te-

rületeken esetlegesen elkövetett hibákat a vezetés nem vagy nem kellõ idõben ismeri fel és küszöböli ki. Az MNB elnöke a ki-

alakult szervezeti megoldás megváltoztatását jelenleg nem tartja szükségesnek. 

2.2. A 2008. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az Fb az MNB-törvény szerinti korlátozással – miszerint a jegybanki alaptevékenységbõl fakadó adatok alakulását nem vizs-

gálhatja – eleget tett az MNB 2008. évi mérlege és eredménykimutatása vizsgálatával kapcsolatos jelentési kötelezettségének.

Az Fb a részvényesnek küldött jelentésének összeállítása során a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítõ melléklet ada-

tain, információin túl figyelembe vette az MNB részletes beszámolóját, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a folyamatos tu-

lajdonosi ellenõrzési tevékenység keretében szerzett ismereteket és a saját megállapításait. 

Az Fb a 2009. április 23-i ülésén tárgyalt jelentésében összefoglalóan úgy ítélte meg, hogy az MNB 2008-ban törvényesen, a

belsõ szabályoknak megfelelõen és a ráfordításokkal való takarékos gazdálkodásra törekedve, javuló költséghatékonysággal vé-
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gezte tevékenységét. Az Fb a törvényben meghatározott hatáskörének megfelelõen – egyhangú határozattal – javasolta a rész-

vényesnek a Magyar Nemzeti Bank 2008. évi mérlegében és eredménykimutatásában szereplõ, 7 366 519 millió forint mér-

legfõöszegnek és –5464 millió forint eredménynek (veszteségnek) az elfogadását. Az MNB elnökével egyetértve osztalék kifi-

zetését nem javasolta. Ennek megfelelõen az Fb egyetértett azzal, hogy az MNB 2008. évi mérleg szerinti eredménye 5464

millió forint veszteség legyen. [A részvénytulajdonos képviselõje a 2/2009. (V. 15.) számú részvényesi határozatával elfogad-

ta az MNB 2008. évi üzletévérõl szóló auditált éves beszámolóját, és – az Fb javaslatával egyezõen – megállapította a mérleg

és eredménykimutatás fõ számait.]

2.3. A MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Az MNB-nek a gazdálkodásáról szóló rendszeres tájékoztatói többek között tartalmazzák a mûködési költségek és ráfordítá-

sok alakulásának bemutatását. Az Fb az ülésein ezekbõl a negyedévente megtárgyalt anyagokból, valamint az MNB 2008. évi

éves beszámolójából és üzleti jelentésébõl kapott képet az MNB mûködési költségekkel való gazdálkodásáról. 

Az Fb az elõzõ beszámolási idõszakban ajánlotta az MNB elnökének, hogy mérlegelje a nagy költségnövekedést jelentõ pénz-

ügyi tervjavaslatok felülvizsgálatának és indokolt esetben a módosításának lehetõségét. Egyúttal határozatba foglalta azt is,

hogy erre a kérdésre az MNB gazdálkodásáról tájékoztató anyagok tárgyalásánál rendszeresen visszatér.

Az Fb a jelenlegi beszámolási ciklusban az MNB gazdálkodásának negyedévenkénti áttekintése során azt tapasztalta, hogy a

mûködési költségeknél az idõarányos tervhez képest rendre megtakarítások keletkeznek. E témakör tárgyalásakor az Fb tag-

jai többször felvetették az esetleges túltervezés kérdését, arról is érdeklõdve, hogy milyen tervezett költségfelhasználások ma-

radtak el, és milyen terven kívüli költségek keletkeztek, továbbá információt kértek a várható megtakarítások tartós, illetve

átmeneti jellegérõl. Az Fb arra a következtetésre jutott, hogy a mûködési költségekkel való takarékos gazdálkodás egyértelmû-

en pozitív, de a tervelõirányzattól történõ számottevõ elmaradás azt is jelenti, hogy a tervezés nem volt eléggé feszes. 

Az Fb az MNB 2008. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató alapján üdvözölte, hogy a mûködési költségek csak kismértékben

nõttek, az inflációt is figyelembe véve pedig – reálértéken – csökkentek. Pozitív fejleménynek értékelte, hogy 2008 második

felében elnöki kezdeményezés nyomán a költségtakarékosság és költséghatékonyság lehetõségeinek keresésére határozott és

eredményes erõfeszítések, intézkedések történtek. Ugyanakkor továbbra is aktuálisnak tartotta korábbi határozatait, ajánlása-

it a tervezési módszerek felülvizsgálata és fejlesztése tekintetében. 

Összességében a mûködési költségek és ráfordítások tényleges alakulását az Fb kedvezõnek értékelte. Úgy vélte, hogy a költ-

ségfelhasználás az MNB tevékenységével összhangban van, a szigorú költséggazdálkodás nem okoz gondot a bank mûködésé-

ben, alapfeladatainak ellátásában. Ezt az ülésen részt vevõ MNB-elnök is megerõsítette.

A 2008. évi személyi jellegû költségek és a banküzemi általános költségek alakulását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

2008-ban az MNB mûködési költségeinek összege 14 911 millió forint volt. Ez az elõzõ évi költségeknél 335 millió forinttal

(2,3%-kal) több, a tartalékot tartalmazó tervszámnál viszont közel 1,3 milliárd forinttal (7,9%-kal) kevesebb. (A tartalék nél-

küli tervhez viszonyítva 6,5% az elmaradás.)
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Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi terv 2008. évi tény Index Index

2008. évi tény / 2008. évi tény /

2008. évi terv 2007. évi tény

millió forintban százalékban

Személyi jellegû költségek 8 464 8 485 8 068 95,1 95,3

Banküzemi általános költségek 6 112 7 465 6 843 91,7 112,0

Tartalék - 239 - - -

Összesen 14 576 16 189 14 911 92,1 102,3

millió forint



A 2008. évi mûködési költségeknek 54,1%-át kitevõ személyi jellegû ráfordítások összege 8068 millió forint volt, 396 millió

forinttal (4,7%-kal) kevesebb, mint 2007-ben. (A bázisévben a személyi jellegû költségek aránya 58,1%-ot tett ki.) 

A személyi jellegû ráfordítások csökkenése döntõen az alacsonyabb átlaglétszámnak, valamint a munkaviszony-megszünteté-

sekkel járó költségek közel 60%-os mérséklõdésének a következménye. A banküzemi általános költségek 12%-os növekedé-

sét elsõsorban a Logisztikai Központ üzembe helyezésével összefüggõ üzemeltetési, információtechnológiai és amortizációs

költségek emelkedése okozta, de közrejátszott abban az egyéb költségek növekedése is, amely döntõen a költséghatékonysági

felmérésre kifizetett 336 millió forint egyszeri tanácsadói díj következménye. Az egyéb költségek más összetevõinél (kommu-

nikáció, médiamegjelenés, közgazdasági tanácsadás, adatvásárlás, reprezentáció stb.) megtakarítás történt. 

A tervezettõl mind a személyi jellegû (4,9%-kal), mind a banküzemi általános (8,3%-kal) költségek jelentõsen elmaradtak. En-

nek fõ okai – a tényleges költségek alakulásánál ismertetetteken túl – a következõk:

– a tervezettnél alacsonyabb szinten igénybe vett vagy elmaradt informatikai szolgáltatások;

– a Logisztikai Központ átadásának csúszása, a kiköltözés eltolódása;

– a stratégiai készpénztároló elmaradt ingatlanfenntartási munkái;

– a költségtakarékossági céllal átütemezett egyéb fenntartási és javítási munkálatok.

A 2009 elsõ negyedévi mûködési költségek összege 3,3 milliárd forint, ami – fõleg a Logisztikai Központ mûködése miatt –

136 millió forinttal meghaladja az elõzõ év azonos idõszakáét, de a 2009. évi ütemezett tervtõl elmarad. A tervhez képest min-

den költségcsoportnál csökkenés mutatkozik. A negyedév végére a tervezett 610 fõs záró létszámmal szemben a tényleges lét-

szám négy fõvel volt alacsonyabb. Az átlaglétszám a terv szerint alakult. 

2.4. EMBERIERÕFORRÁS-GAZDÁLKODÁS 

A Felügyelõbizottság a munkaterve szerint tájékoztatót kért az MNB 2008. évi emberierõforrás-gazdálkodásáról, amelyet a

2009. áprilisi ülésén megtárgyalt. Ennek alapján, valamint a témához kapcsolódó korábbi anyagok, és a felügyelõbizottsági

üléseken elhangzottak figyelembevételével az Fb a tájékoztatót tudomásul vette. 

Létszámgazdálkodás

2008. december 31-én az MNB záró létszáma 641 fõ volt, 49 fõvel (7,1%-kal) kevesebb, mint a 2007. év végén. A 2008. évi

664 fõs átlagos állományi létszám az elõzõ évhez képest 51 fõvel (7,1%-kal), a tervezetthez viszonyítva pedig 45 fõvel (6,3%-

kal) lett alacsonyabb. 

A 2008. évben 11,2%-os, az elõzõ évinél 1,9%-kal kisebb mértékû fluktuáció volt. A 102 munkaviszony-megszûnésbõl 59

munkáltatói, 34 munkavállalói kezdeményezésre, 9 pedig nyugdíjazás és egyéb kilépés miatt történt. A munkáltatói kezdemé-

nyezésû munkaviszony-megszüntetések döntõen a Stratégiai készpénztároló és a Regionális emissziós központok bezárásának,

valamint a hatékonyságjavító intézkedéseknek a következményei. Az MNB tájékoztatása szerint az önkéntes távozások mögött

többször külföldi (EKB-s) munkalehetõség, néhány esetben a Logisztikai Központba történõ kiköltözés miatti hosszú utazás,

családi okok, valamint az MNB-n belüli személyes problémák húzódtak meg. A létszámcsökkenés egyenlegének alakulásában

közrejátszott az is, hogy az önkéntesen távozók és a jogi állományba kerülõk 21 megüresedett pozíciójából 14 pozíció szerve-

zeten belüli feladatátcsoportosítás miatt nem kerül betöltésre. 

A kapott anyagok és információk alapján összességében megállapítható, hogy az MNB 2008-ban alapvetõen eredményes em-

berierõforrás-gazdálkodást folytatott. A munkaerõ-mozgások a tervezetthez és az évközi takarékossági intézkedésekhez közel

állóan valósultak meg. Az MNB létszámának 2008. évben történt csökkenése – az MNB tájékoztatása szerint – nem befolyá-

solta negatívan az MNB feladatainak ellátását.
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A munkaerõ-felvételek, illetve elõléptetések külsõ és belsõ pályáztatással történtek. 2008-ban a tervezett 29 fõvel szemben

összesen 22 fõ munkaerõ felvételére került sor. A nem tervezett 24 fõ felvételével együtt az összes belépések száma 46. Ebbõl

11 fõ került újonnan létrehozott pozícióba, a többi felvétel pótlás, illetve három esetben minõségi csere miatt történt. A meg-

üresedett vagy újonnan létrejött pozíciók 32%-át belsõ pályázat útján nemzeti banki munkatárs (18 fõ) nyerte el. 2008-ban a

belépési arány (belépés/átlaglétszám) 8,8%-ról 6,9%-ra csökkent. 

A munkatársak különbözõ bel- és külföldi képzésekben való részvétele bõvült. A képzési napok száma 35%-kal megemelke-

dett, az egy munkavállalóra jutó tréningnapok száma 3,42 napra nõtt. A számítástechnikai képzések kivételével szinte minden

képzési típusban emelkedett a résztvevõk száma. 2008-tól megváltozott a képzési-fejlesztési igények felmérésének, beazonosí-

tásának módja. A vezetõk nem egy-egy konkrét képzést ajánlanak, hanem azt határozzák meg, hogy milyen fejlõdést tartanak

indokoltnak az adott munkatárs esetében. 2009-tõl a képzésen tanultak megosztására is lehetõség van, és anyagilag ösztönzik

a munkatársakat arra, hogy a munkakörükbe nem tartozó belsõ képzések tartására vállalkozzanak. 

Javadalmazási rendszer, alapbérezés, béren kívüli juttatások 

Az MNB 2008. január 1-jétõl a maga által kifejlesztett, munkakörcsaládokon alapuló besorolási rendszert alkalmaz, amely fel-

váltotta a 2002-tõl mûködõ „Hay” munkakör-értékelési módszertanon alapuló besorolási rendszert. Az új rendszerben min-

den munkatársi munkakörcsaládban tíz azonos besorolási szempont szerint történik a besorolás, amelyben a kompetenciaszint

és a szakmai tapasztalat is szerepet játszik. Az ún. teljesítménybónusz egyéni mértéke a besorolási szinttõl függõen változik, a

magasabb besorolási szintekhez nagyobb mérték tartozik.

Az MNB bérrendszerének kereteit a besorolási szintek és az arra épített – az alapbéreket és bónuszokat tekintetbe vevõ – bér-

sávok képezik. A munkavállalók 89%-ának munkabére a kívánatos bérsávon belül helyezkedett el. 2008-ban az MNB-bõl tá-

vozottak átlagos bérbeállása 100,8%, a felvetteké 88,4%, ami azt jelzi, hogy a bankban alkalmazott bérezés a munkaerõpia-

con összességében versenyképes.

Az MNB 2008-ban 6,5%-os bérfejlesztést hajtott végre, amibõl 1,5%-ot a kulcsemberek megtartása érdekében történõ bér-

emelésre fordított. Az MNB felsõ vezetõinek és vezetõ tisztségviselõinek 2008. évi bére – az MNB-törvény rendelkezése sze-

rint a várható fogyasztóiár-index alapján – 4,8%-kal emelkedett.

Az MNB munkavállalói alapbéren kívüli juttatásokban (önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, foglalkozás-egészségügyi ellá-

tás stb.), valamint 22 fajta választható béren kívüli juttatásban is részesülnek. A választható béren kívüli juttatások egyéni ke-

rete 520 ezer forint/év. 

Teljesítményértékelés és keresetek

A szervezeti egységek és az egyéni teljesítmények értékelését 2008-ban is hétfokozatú skála alkalmazásával végezték. Az érté-

kelések folyamatában érvényesült az erõteljesebb differenciálás felsõ vezetõi szándéka. Az elõzõ évhez viszonyítva valamelyest

nõtt mind a legjobb, mind a legrosszabb kategóriákba tartozó munkavállalók aránya. 

Az MNB 2008-ban a vezetõi teljesítmények felmérésére – tanácsadó közremûködésével – ún. 360 fokos értékelési módszert

alakított ki, és a teljesítménymenedzsment mûködésének hatékonysága érdekében egyéb változtatásokat is eszközölt. 2009-re

további változtatásokat fogadtak el a célkitûzési rendszerben. Megjelent például a szervezetiegység-vezetõk értékelésénél töb-

bek között a gazdálkodás szempontja is. Az MNB várakozása szerint a változtatások elõsegítik, hogy az azonos munkakörö-

ket betöltõ munkavállalók egyéni bónuszmértékének meghatározásában ne az alapbérekben meglévõ különbségek érvényesül-

jenek, hanem a valódi teljesítmények. A pénzügyi tervezéssel való összehangoltság érdekében 2009-tõl a teljesítmény-értéke-

lések és a bónuszkifizetések idõpontjában változás lesz, a kifizetés késõbbre (a következõ év februárjára) tolódik.

Összességében úgy értékelhetõ, hogy a teljesítményértékelés rendszere 2008-ban pozitív irányban változott és az MNB tájé-

koztatása szerint 2009-ben tovább fejlõdik. 

MAGYAR NEMZETI BANK

AZ MNB FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA26



A létszám mérséklõdése mellett az MNB-ben a kifizetett bérek összege 2008-ban 2007-hez képest alig változott, a jutalmak

összege 8%-kal nõtt, a végkielégítések összege közel 60%-kal csökkent. Az átlagkereset – az egyszeri hatások és az összetétel-

változás hatásai nélkül számítva – mintegy 7%-kal, az inflációt valamelyest meghaladóan nõtt. Eközben a 2007–2008. évek

egészében egyaránt az MNB-ben dolgozó munkatársak átlagkeresete 2008-ban 8%-kal, ezen belül a vezetõké 3%-kal emelke-

dett, a különbözõ jutalmak és juttatások átlagosnál gyorsabb növekedése mellett (döntõen a 2008. évben kifizetett egyszeri ju-

talmak következtében).

Az Fb az MNB két volt munkavállalójának panaszára tekintettel a 2008. októberi ülésének napirendjére tûzte a bérelszámo-

lási folyamat – a belsõ ellenõrzési munkaterven kívül az Fb által elrendelt – vizsgálatáról készített belsõ ellenõrzési jelentés

megtárgyalását. A vizsgálat magas kockázatúnak minõsített megállapítása szerint – az alkalmazott szoftver átlagkereset-számí-

tást végzõ algoritmusának hibája miatt – a munkaviszony-megszüntetésekhez kapcsolódóan a napi átlagkereseteket hibásan

számították. Így a munkavállalóknak egyes jogcímeken kifizetett összegek nem voltak helyesek. Az MNB a feltárt hiányossá-

gokat az intézkedési tervben szereplõ határidõre megszüntette.

Az elkötelezettségi és elégedettségi felmérés 

Az MNB még az elõzõ beszámolási idõszakban pályáztatással kiválasztott tanácsadóval – kérdõíves módszerrel – 2008 már-

ciusában felmérette a munkavállalóinak elkötelezettségi/elégedettségi szintjét. Az önkéntes alapú felmérésben a munkavállalók

58,3%-a vett részt. A felmérés azt mutatta, hogy a 2002. és a 2005. évek között megfigyelhetõ tendencia megtört. A 2005.

évben mért 63%-os elkötelezettségi és 57%-os elégedettségi szint 2008-ban 51, illetve 53%-ra csökkent. Az MNB elkötele-

zettségi indexe lényegében az országos átlagnak megfelel, a pénzügyi szektor átlagánál pedig 3%-kal magasabb, de a teljesít-

ménymenedzsment vonatkozásában a pénzügyi szektornak lényegesen jobb – az MNB-nél mért 31%-kal szemben 50%-os – a

mutatója. Az emberek megbecsültségérzetének tekintetében is jelentõs az eltérés (az MNB-ben 22%, míg a pénzügyi szektor

átlaga 33%). 

Az elkötelezettség/elégedettség visszaesése okainak mélyebb megismerése céljából 2008 júniusától további „vizsgálatra” is sor

került, az ún. fókuszcsoportos beszélgetések keretében. Ezeken az alkalmakon az önkéntes jelentkezõkkel a leginkább kriti-

kusnak tartott (megbecsülés, ösztönzés, teljesítménymenedzsment, karrier) kérdésköröket vitatták meg. E beszélgetéseken

megismert felvetések, javaslatok, valamint a tanácsadó jelentése alapján az MNB egyrészt „azonnali hangulatjavító” – lénye-

ges költséggel nem járó – döntéseket hozott, másrészt akciótervet készített a késõbbiekben (2008–2009. években) megvalósí-

tandó intézkedésekre. 

Az Fb a 2008. októberi ülésén tudomásul vette az elkötelezettségi és elégedettségi felmérés eredményérõl kapott tájékoztatót

azzal, hogy a vitában felmerült kérdéseket, kényes és fontos szempontokat az MNB vezetése figyelembe veszi. Jelezte továb-

bá, hogy a késõbbiekben tájékozódik a tervezett intézkedésekrõl, azok megvalósulásáról és eredményességérõl. 

Az Fb a 2009. januári ülésén megtárgyalta az elégedettség, illetve elkötelezettség javítására tervezett intézkedéseket, és arra a

következtetésre jutott, hogy azok túlnyomórészt kommunikatív jellegûek. Úgy vélte, hogy a kommunikáció javításán és az ösz-

tönzési rendszer módosításán túl van még olyan témakör, amire érdemes több figyelmet fordítani, mint például: a szervezeti

egységek közötti hatékonyabb együttmûködésre, a vezetõk és beosztottak közötti jobb kapcsolatra, a munkatársak megbecsült-

ségérzésének fokozására és az Emberi erõforrások, szervezés, tervezés szervezeti egység tevékenysége elfogadottságának javí-

tására.
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2.5. BERUHÁZÁSOK 

Az Fb elsõsorban az MNB-nek a gazdálkodásáról szóló negyedévenkénti tájékoztatói alapján kapott képet a beruházási tevé-

kenységrõl. 

Az MNB 2008. évi beruházásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

A korábban, 2008 elõtt kezdett beruházások 13 192 millió forint összegû teljes költség-elõirányzatából 2008. december 31-

ig 11 816 millió forint felhasználás valósult meg. Ennek közel 94%-át a 2008. év közepén befejezett Logisztikai Központ be-

ruházás kiadásai teszik ki. 2008-ban összesen 2569 millió forint beruházási kifizetés történt, aminek 60,1%-át a Logisztikai

Központ projekt befejezõ munkálatai és az ott alkalmazott rendszerek kialakítása jelentették. A 2008. évi beruházási kiadások

21,1%-a informatikai, 11,2%-a készpénz-logisztikai fejlesztésekhez, 7,6%-a pedig egyéb beruházásokhoz (felújítás, korszerû-

sítés, eszközbeszerzés) kapcsolódott. 

Az Fb az évközi tájékoztatók, valamint az éves gazdálkodásról szóló beszámoló alapján többször is értékelte az MNB beruhá-

zási tevékenységét. A kapott anyagokból megállapította, hogy a 2008. évi tényleges beruházási kiadás az elõzõ évinél lényege-

sen kisebb és a tervezettõl is nagymértékben elmarad.

A 2569 millió forint 2008. évi tényleges beruházási ráfordítás a 2008-ra tervezettnek csak 64%-át jelenti. Ez részben azzal

függ össze, hogy az MNB a tárgyévben 69 beruházást (2099 millió forint összegben) tervezett indítani, amibõl azonban ha-

lasztás, átütemezés, illetve törlés miatt csak 25 beruházás – összesen 783 millió forint ráfordítással – kezdõdött el. Ennek okai:

– évközben meghozott felsõ vezetõi döntések (stratégiai készpénztároló megszüntetése, arculatváltás) eredményeként beruhá-

zások maradtak el, illetve halasztódtak;

– idõközben megvalósult más fejlesztések következtében feleslegessé vált az Adattárház III. beruházás;

– vállalkozási szerzõdés nem megfelelõ teljesítése miatti évközi szerzõdésbontásból adódóan az ISTAT-fejlesztés áthúzódott

2009-re; 

– az eredeti felhasználói igények évközi változása (a pénzforgalom és értékpapír-elszámolás szakterületen 2008-ban kialakult

új stratégia) miatt beruházások maradtak el; 

– a tervezett informatikai infrastrukturális eszközök használati idejének évközi felülvizsgálata következtében az infrastruktu-

rális beruházások egy részének megvalósítását az informatikai vezetés nem tartotta szükségesnek.

Az elõirányzattól való elmaradást másrészt az a pozitív tény okozta, hogy a már folyamatban lévõ néhány beruházás – köztük

a Logisztikai Központ is – a tervezettnél alacsonyabb értékkel valósult meg. 

Az Fb pozitívnak ítélte, hogy a konkrét beruházások esetében az MNB vezetése nem a tervhez mereven ragaszkodó, hanem a

tényleges folyamatok és helyzet által indokolt álláspontra helyezkedett, azaz a hatékony, takarékos gazdálkodás követelmé-

nyét tartja elsõdleges szempontnak. Az Fb üdvözölte azt is, hogy az MNB bevezette az egyedi beruházásokra vonatkozó üzle-

MAGYAR NEMZETI BANK

AZ MNB FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA28

Megnevezés Teljes elõirányzott Tényleges kiadások

kiadás
2007-ig 2008-ban 2008. utánra Összesen

számított

1. A 2008. év elõtt megkezdett beruházások 13 192 10 030 1 786 658 12 474

ebbõl: Logisztikai Központ 11 400 9 523 1 544 - 11 067

2. A 2008. évben indított beruházások 2 099 - 783 881 1 664

Összesen (1+2) 15 291 10 030 2 569 1 539 14 138

ebbõl: a 2008. évben befejezõdött 

beruházások 12 573 9 909 2 400 - 12 309

millió forint



ti esettanulmányok kidolgozásának és jóváhagyásának módszerét és rendszerét, valamint hogy az éves tervekbe csak jóváha-

gyott üzleti esettanulmányokkal rendelkezõ beruházásokat lehet felvenni. 

Ugyanakkor az Fb többször rámutatott a beruházási tervezés hiányosságaira. Az új fejlesztések kezdési idõpontjának meghatá-

rozása, valamint a beruházások adott évre történõ megalapozottabb, reálisabb ütemezése érdekében ajánlotta az MNB veze-

tésének az éves tervezésre vonatkozó módszerek felülvizsgálatát, korszerûsítését. Célszerûnek tartotta hangsúlyozni a beruhá-

zásokra vonatkozó tervezési és egyedi döntések meghozatala során a szakmai stratégiák megvalósításának, a szükségességnek

és idõszerûségnek, az állami pénzek racionális felhasználásának, a hatékonyságnak és a megvalósíthatóság feltételei rendelke-

zésre állásának együttes, összehangolt mérlegelése fontosságát. 

Az Fb összeségében úgy értékelte, hogy az MNB beruházásokkal kapcsolatos tervezési tevékenysége az eddig megtett po-

zitív irányú intézkedéseken túl további teendõket igényel. Felkérte az ügyvezetõ igazgatót, hogy a beruházások tervezésé-

nek, jóváhagyásának, elõkészítésének, lebonyolításának és értékelésének témájában tájékoztatót nyújtson be az Fb 2009.

októberi ülésére.

2009 elsõ negyedévében mindössze 129 millió forint beruházási kiadás történt, elsõsorban az IT-fejlesztésekkel és a licenc-be-

szerzésekkel kapcsolatban. A 2009-ben indításra tervezett beruházásoknak valamivel több mint a felét kezdték meg az elsõ ne-

gyedévben.

2.6. A LOGISZTIKAI KÖZPONT MEGVALÓSULÁSA 

Az MNB 2003 júniusában Logisztikai Központ létesítését határozta el azzal a céllal, hogy az MNB olyan modern, biztonságos

létesítménnyel rendelkezzék, ahol eredményesen, költséghatékonyan, nagy biztonság mellett, korszerû körülmények között le-

bonyolítható a forgalmi bankjegyek és érmék tárolása, disztribúciója, az érmék verése, továbbá az euro bevezetése, valamint a

forint kivonása. Cél volt a mûködési és biztonsági kockázatok csökkentése, valamint a készpénz-logisztikai folyamat hatékony-

ságának növelése is.

A jelentõs költségigényû – a kiegészítõ fejlesztésekkel együtt ténylegesen 12,2 milliárd forint ráfordítással létrehozott – beru-

házás megvalósulását az MNB Felügyelõbizottsága (a korábbi Fb-t is beleértve) rendszeresen figyelemmel kísérte. A Logiszti-

kai Központ 2008 közepén várt üzembe helyezésére tekintettel az Fb a munkatervébe felvette a beruházás létesítésének komp-

lex vizsgálatán alapuló összefoglaló jelentés készítését. A rendelkezésére álló dokumentumok ismételt áttekintése után az Fb

több szempontot is mérlegelve úgy határozott, hogy a beruházás megalapozottságát, vagyis az indokoltságot és a hatékonysá-

got újólag külön nem vizsgál(tat)ja. Ennek megfelelõen a vizsgálatot – az elõzményeken, a kért és kapott információkon, va-

lamint a megvizsgált dokumentumokon túl – a belsõ ellenõrzési szervezetnek a beruházás megvalósítása körülményeirõl (a

tervszerûség érvényesülése, a pályáztatások, a szerzõdéskötések, az elszámolások szabályszerûsége) számot adó jelentésére, to-

vábbá a Logisztikai Központ mûködésének elsõ tapasztalatairól az MNB-tõl kapott tájékoztatóra alapozta. 

Az Fb a vizsgálat során feltett kérdésekre kielégítõ válaszokat kapott.

Az Fb a vizsgálat résztémáit – a belsõ ellenõrzés jelentését, valamint az MNB tájékoztatóját – felügyelõbizottsági ülésen külön-

külön megtárgyalta és határozatot fogadott el azokról. 

Az Fb a Logisztikai Központ létesítésérõl készített összefoglaló jelentést 2009. márciusi ülésén elfogadta. Ezzel a Logisztikai

Központ megvalósítására vonatkozó ellenõrzõ vizsgálatot lezárta. Az összefoglaló jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az MNB elnöke a vizsgálat befejezése alkalmából nyilatkozatával megerõsítette, hogy az MNB vezetése a Logisztikai Köz-

pont beruházás birtokbavételekor, a beruházás záródokumentumának elfogadásakor, továbbá az üzemelés kezdeti tapasz-

talatai alapján – a racionálisan lehetséges módon és mértékben, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítése lehetõsé-

gének értelemszerû fenntartása mellett – meggyõzõdött arról, hogy a beruházás az érvényes tervdokumentáció szerint va-

lósult meg, a létesítmény és berendezései alkalmasak a kitûzött feladatok megvalósítására. Az elvégzett ellenõrzõ vizsgálat

során a Delügyelõbizottságnak nem jutott a tudomására semmi olyan tény, illetve információ, amely e nyilatkozatban fog-

laltakat vitássá vagy vitathatóvá tenné. A vizsgálat során megismert tények, illetve információk az abban foglaltakat alátá-

masztják.
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A Felügyelõbizottság a rendelkezésére álló információk és tanúsítványok alapján összefoglaló jelleggel megállapította, hogy a

vitatott körülmények között elhatározott Logisztikai Központ beruházás (ideértve a projekt kiegészítéseit) alapvetõen rende-

zetten, szervezetten, jól irányítottan és a kitûzött céloknak megfelelõen, azaz összességében eredményesen valósult meg. A be-

ruházás költségei az elõirányzott kereteken belül maradtak, azok túllépésére nem került sor. A létesítmény és annak berende-

zései kielégítik a korszerûség, a hatékonyság és a biztonság követelményeit. Az eredetileg tervezett és egyes további funkciók

jól elláthatók. A központ alkalmas nemcsak a jelenlegi, hanem az euro bevezetése utáni feladatok nemzetközi szinten megfe-

lelõ megvalósítására is.

A Logisztikai Központ tervszerûen, üzemszerûen, biztonságosan, az elõrebecsülthez képest kedvezõbb költségek mellett mû-

ködik.

2.7. HATÉKONYSÁGJAVÍTÓ PROJEKT

A Bank elnöke 2008. márciusban döntött arról, hogy átfogó vizsgálatot indít az MNB mûködése hatékonyságának és eredmé-

nyességének feltérképezésére. Erre a munkára pályázati úton kiválasztott nemzetközi tanácsadó céget – bruttó 336 millió fo-

rint megbízási díjra szerzõdve – bíztak meg. Az átvilágítás és a tanácsadói feladatok elvégzése 2008 augusztusa és decembere

között történt. A munka felügyeletére a felsõ vezetés tagjaiból Projekt Irányító Bizottságot hoztak létre. A tanácsadó munká-

ját az MNB részérõl a projektvezetõ, az EEF vezetõje és négy munkatársa, valamint a Kommunikáció szervezeti egység veze-

tõje segítette. Emellett az MNB szervezeti egységeinek vezetõi és az általuk bevont munkatársak is számottevõ erõforrással 

– többek között felvetésekkel, ötletekkel, javaslatokkal – járultak hozzá a projekt tevékenységéhez. A HAJÓ-projektben köz-

remûködõk jutalmazására a 2009. évi mûködésiköltség-tervben elkülönített 48 millió forint összegû keretbõl 57 fõ MNB-

munkatárs részére 30 millió forint kifizetés történt.

Az MNB elnöke a 2008. szeptemberi Fb-ülésen részletes tájékoztatást adott a projektrõl. Ezen az ülésen az Fb egyik tagja hi-

ányolta alternatív megoldások keresését, a jelentõs összegû megbízási díjra tekintettel a tevékenység belsõ erõforrással törté-

nõ elvégzési lehetõségének megvizsgálását. Az MNB elnöke közölte, hogy a belsõ átvilágítás elvégzésére az MNB-nek nincs

megfelelõ hozzáértése, ismerete, kapacitása, míg a kiválasztott tanácsadó jegybankspecifikus nemzetközi tapasztalatokkal is

rendelkezik. 

Az Fb a hatékonyságjavító (HAJÓ) projekt eredményérõl, a tanácsadói javaslatról és az annak nyomán tett és tervezett intéz-

kedésekrõl kapott MNB-tájékoztatót a 2009. februári ülésén vitatta meg. A tájékoztató, valamint a vitában elhangzottak alap-

ján az Fb megállapította, hogy a költséghatékonyság javítására kidolgozott és elfogadott javaslatok, illetve azok következetes,

határozott érvényre juttatása nagymértékben hozzájárulnak az MNB tevékenységének további korszerûsítéséhez. A részben

már megtett és a még megtenni tervezett intézkedések nyomán az MNB mûködési költségei éves szinten 11–12%-kal, létszá-

ma 14%-kal csökken; a nettó megtakarítások részben már 2009-ben, teljes mértékben 2010–2011-ben realizálódnak. A költ-

séghatékonysági projekt költségei már 2009-ben, 2010-tõl évente többször megtérülnek.

Az MNB elnöke a HAJÓ-projekt indításáról és a tanácsadó javaslatai alapján tervezett, illetve részben megtett intézkedések-

rõl összmunkatársi értekezlet keretében és elektronikus úton is tájékoztatta az MNB munkatársait.

Az Fb kedvezõnek minõsítette, hogy a hatékonyságjavító projekttel kapcsolatos intézkedéseket az érintett vezetõk és a mun-

katársak széles körû bevonásával, véleményük kikérésével és meghallgatásával készítették elõ és vezették be (illetve fogják be-

vezetni). 

A Felügyelõbizottság üdvözölte, hogy a döntéshozók is kiemelten fontosnak tartják, hogy a költséghatékonysági projekt meg-

valósítása miatt az MNB feladatainak végzése ne szenvedjen csorbát, és a tevékenység minõségi színvonala ne csökkenjen. Az

Fb támogatta az MNB vezetésének azt a szándékát és törekvését, hogy gondosan figyelemmel kíséri nemcsak a projektból adó-

dó döntések megvalósítását, hanem azoknak a bank mûködésére gyakorolt komplex hatását is, azzal, hogy amennyiben indo-

kolttá válik, megteszi – ha kell az emberi erõforrások terén is – a szükséges kiegészítõ, illetve korrekciós intézkedéseket. Egyút-

tal kérte az MNB vezetését, hogy az éves gazdálkodásról szóló tájékoztatók térjenek ki a HAJÓ-projektben elfogadott dönté-

sek megvalósulására is.
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2.8. A 2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Az MNB elnöke az MNB mûködési költségeinek 2009. évi pénzügyi tervét a VB 2008. december 16-i ülésén elõzetesen

14 711 millió forint összegben fogadta el azzal, hogy a hatékonyságjavító projekt eredményeinek ismeretében készüljön elõ-

terjesztés a terv módosítására. A 2009. február 3-i elnöki döntés szerint a mûködésiköltség-terv fõösszege – 215 millió forint

központi tartalékkal együtt – 14 564 millió forint lett. 

Az MNB a 2009. évi mûködési költségeire a 2008. évi tényszámnál 2,3%-kal, mintegy 350 millió forinttal kisebb összeget ter-

vezett. Egyaránt 7-7%-os csökkenést terveztek a személyi jellegû és az IT-költségek esetében. A személyi költségek tervezett

csökkenésének fõ oka a HAJÓ-projekt eredményeként megvalósuló létszámcsökkentés miatti, a bér- és egyéb bérjellegû költ-

ségekben bekövetkezõ megtakarítás, továbbá az, hogy – az elõléptetésekhez kapcsolódó (1,3%) béremelésen kívül – bérfejlesz-

tés nem történik. Az IT-költségek tervezett csökkenése szintén elsõsorban a HAJÓ-projekttel összefüggõ megtakarításokkal

kapcsolatos. A többi költségtípusnál (az üzemeltetési és egyéb költségek, értékcsökkenési leírás) a 2008. évi adatokhoz viszo-

nyítva – fõleg a Logisztikai Központ teljes évi üzemelése miatt – növekedés mutatkozik.

A beruházások tervezése a jelentõsebb (30 millió forintot meghaladó) projekteknél komplex, míg a 10-30 millió forint közöt-

ti bekerülési értékûek esetében egyszerûsített tartalmú üzleti esettanulmányok alapján történt. Ezek elkészítésében a felhasz-

nálók is közremûködtek. A 30 millió forintot meghaladó beruházásokról az elnök, a 10-30 millió forint értékûekrõl az ügy-

vezetõ igazgató döntött. 

Az MNB a 2009. évre összesen 2311 millió forint beruházási kifizetést tervezett. Késõbb ezt az összeget egyes beruházási té-

telek 2008-ról történt áthúzódása miatt 2386 millió forintra korrigálták. A 2009. év elõtt megkezdett és jelenleg folyamatban

lévõ 15 beruházás 2009-re tervezett kiadási elõirányzata 1202 millió forintot tesz ki; ezek ebben az évben befejezõdnek.

Ezenkívül a 2009. évben 86, nagyobbrészt beszerzés jellegû beruházás megkezdését tervezik 1184 millió forint 2009. évi rá-

fordítással. Utóbbiak közül 67 beruházás 2009-ben befejezõdik, míg a 19 késõbb befejezõdõ beruházás 2009 utáni ráfordítá-

sa 814 millió forint.

A 2009. évre tervezett beruházási kiadásokból 882 millió forint a 2008-ban elõkészített nagyberuházás megvalósításával függ

össze. E beruházással egyrészt – a Logisztikai Központ üzembe helyezése miatt az MNB központi épületében felszabaduló te-

rületen – számítógéptermet alakítanak ki, másrészt a Hold utcai MNB-épület kiürítése (értékesítése vagy átadása) érdekében

az „A” épületben új munkahelyek kerülnek kialakításra. 

A tervezett beruházások nagyobb része a kiemelt stratégiai célok elérésére (monetáris funkciók színvonalának növelése, ered-

ményesség és hatékonyság fejlesztése, szakterületek informatikai támogatása) irányul. A többi az egyéb informatikai és más tár-

gyi eszközök beszerzésével, a biztonságtechnikai fejlesztésekkel, az ingatlanok állagmegõrzésével kapcsolatos.

Az Fb az MNB 2009. évi pénzügyi tervét a 2009. januári, a módosított tervét a februári ülésén tárgyalta. 

A Felügyelõbizottság tudomásul vette az MNB 2009. évi pénzügyi tervét és megállapította, hogy a mûködési költségek terve-

zése alapos munkával, nagy gondossággal, a magyar gazdaság, ezen belül az államháztartás helyzetét tekintetbe véve, a költ-

séghatékony gazdálkodás követelményeit következetesen érvényre juttatva történt. Különösen méltányolta és üdvözölte, hogy

az MNB vezetése a költségek ésszerû szinten tartása érdekében – az általános béremelés elmaradása mellett – a tartós megol-

dások, a strukturális átalakítások útját, a mûködési folyamatok ésszerûsítésének és korszerûsítésének módszerét választotta és

alkalmazza. Megállapította továbbá, hogy a beruházások tervezésének ésszerûsítése keretében az üzleti esettanulmányok ki-

dolgozása és elbírálása hasznosan járult hozzá ahhoz, hogy a 2009. évi kezdésre tervezett beruházások kiválasztása a korábbi-

nál megalapozottabban történt. Az Fb ajánlotta az MNB vezetésének, hogy folytassa a beruházási folyamat tervezésének kor-

szerûsítését, és e munka eredményeirõl tájékoztassa a Felügyelõbizottságot.
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Az MNB a beszerzési/közbeszerzési feladatok szabályszerû és hatékony ellátása érdekében önálló szervezeti egységet mûköd-

tet. Ennek feladata, hogy a közbeszerzések és más, fontosnak minõsülõ beszerzések folyamatait felügyelje, továbbá biztosítsa

az éves közbeszerzési tervben meghatározott célok szabályszerû (a közbeszerzési törvénynek megfelelõ) teljesülését, valamint

gondoskodjék a nettó 2 millió forint feletti egyéb beszerzések és közbeszerzések lebonyolításáról, továbbá a közbeszerzésben

érintett szervezeti egységek szakmai támogatásáról. 

Az Fb az elõzõ beszámolási idõszakban az MNB beszerzési/közbeszerzési tevékenységérõl szóló tájékoztatót tudomásul vette,

de hiányolta belõle a tevékenység tapasztalatainak bemutatását. Ezért jelezte, hogy a tapasztalatok értékelésére egy év múlva

visszatér. Az Fb ülésére 2009. áprilisban benyújtott tájékoztatóban már megfelelõen összegezték a beszerzési tevékenység ta-

pasztalatait. 

2008-ban az MNB 181 beszerzési eljárást bonyolított le. Ennek több mint a fele (100) közbeszerzési eljárás volt – a bankjegy

és érmegyártásra kötött szerzõdések értékét nem számolva – összesen 6931 millió forint nettó értékû elõirányzattal. Ez az elõ-

zõ évi értéknél mintegy 2,5 milliárd forinttal nagyobb, az esetek számát tekintve pedig héttel több. 

Az MNB közbeszerzési tevékenységének külsõ megítélése szempontjából kiemelkedõen kedvezõnek értékelhetõ, hogy a 2008.

évi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban jogorvoslatra nem került sor. (Az ajánlattevõk ilyen lehetõséggel a megelõzõ év-

ben is csak a közbeszerzési eljárások 3,2%-ában – mindössze három alkalommal – éltek, ami a 25%-os országos aránnyal össze-

hasonlítva már akkor is elenyészõ volt.)

Az összes beszerzési eljárásból 12 eredménytelenül végzõdött, közülük három közbeszerzési eljárás volt. Az elõkészítés során

37 esetben a beszerzési igényt visszavonták. Az ajánlattételi szakaszban ilyen nem fordult elõ. A visszavont eljárások aránya a

korábbi évekhez képest nõtt, 20%-ra emelkedett. Ennek oka többnyire technikai jellegû volt, de elõfordult, hogy a beszerzé-

sek nem voltak megfelelõen elõkészítve. A visszavonások általában nem jelentették a beszerzések meghiúsulását, emiatt inkább

az adott eljárás idõigénye növekedett. 

A belsõ ellenõrzési szervezet a beszerzési tevékenységnek az elõzõ beszámolási idõszakban történt ellenõrzése során ajánláso-

kat fogalmazott meg a beszerzési rendszer és gyakorlat szabályozási környezetének, a menedzsment kontrollszerepének és a

folyamatok hatékonyságának erõsítése érdekében. Javasolta, hogy a Központi beszerzés szervezeti egység az EEF-fel együtt-

mûködve rendszeresen készítsen jelentést az MNB vezetése részére az elmaradt beszerzésekrõl, továbbá azt is, hogy a költség-

gazdákkal együttmûködve a tapasztalatok hasznosítása céljából dolgozza ki az egyes beszerzésekhez kapcsolódó szállítók mi-

nõsítési rendszerét. Az ajánlások és javaslatok végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. 

Az Fb tudomásul vette az MNB tájékoztatóját a (köz)beszerzési tevékenység tapasztalatainak értékelésérõl. Az Fb üdvözölte,

hogy a jellemzõ problémákat feltárták és a lehetséges korrekciós intézkedéseket menet közben megtették. 
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3. Az MNB beszerzési/közbeszerzési tevékenysége



A bank elnöke által jóváhagyott támogatási politika szerint az MNB:

– támogatási elvei kialakításában figyelembe veszi az európai jegybankok gyakorlatát és az össztársadalmi érdekeket; 

– támogatási tevékenysége során elsõsorban a törvényes feladataihoz és vállalt céljaihoz kapcsolódó tevékenységekre, progra-

mokra fokuszál;

– jószolgálati, adományozói, humanitárius, karitatív szerepkörben eljárva, olyan ügyeket támogat, amelyeket széles körû kon-

szenzus övez;

– szponzorálási tevékenysége során ismertségének és elismertségének növelésére, támogatásainál kétoldalú, kölcsönösen elõ-

nyös megállapodásokra törekszik. 

2008-ban a támogatásokra 256 millió forint állt rendelkezésre; ebbõl 233 millió forint felhasználás történt. A 94 támogatási

kérelembõl 33-at teljesítettek, 23 igényt elutasítottak, 38 kérelmet pedig a Közjóért Alapítványhoz továbbítottak. 

A jegybank szakmai tevékenységének elõsegítéséhez köthetõ, pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló célok (tudományos szak-

mai rendezvények, szervezetek, kiadványok stb.) támogatására 52 millió forintot fordítottak. A lakosság szakmai jellegû isme-

reteinek bõvítésére 38 millió forintot, az oktatási intézmények iskolás csoportjainak az MNB Látogatóközpontjába történõ

utazási támogatására 9 millió forintot használtak fel. Karitatív jellegû tevékenységet (hátrányos helyzetû csoportok segítése, az

esélyegyenlõség javítása stb.) a Közjóért Alapítvány részére biztosított 8 millió forintos kereten belül támogattak. A Nemzet-

közi Gyermekmentõ Szolgálat részére 15 millió forintot adtak. Az MNB nyugdíjasai, valamint a Sportköre összesen mintegy

109 millió forint támogatásban részesültek. Egyéb, kisebb összegû támogatásokra 2 millió forintot fordítottak.

A még 2005 októberében hozott igazgatósági határozat alapján a Közjóért Alapítványon keresztül végzett, az 1945. és 1960.

között politikai üldöztetést szenvedett egykori MNB-alkalmazottak pénzügyi kárpótlása a 2008. év végével befejezõdött.

2008. december 31-ig 185 fõ kárpótolt részére összesen több mint 143 millió forintot fizettek ki. Az alapítvány az MNB-vel

kötött megbízási szerzõdés alapján az MNB-tõl kapott 160 millió forint keretösszeg maradványát (közel 17 millió forintot) 

– támogatás címén – a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványnak átutalta. 

Az MNB a 2009. évi támogatási tevékenységére 247 millió forint keretösszeget tervezett.
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4. Az MNB támogatási politikája és gyakorlata



2008. január 1-jén 20 peres eljárás (tíz munkaügyi, négy kártérítési és hat egyéb polgári per) volt folyamatban, amelyek per-

értéke mintegy 164 millió forintot tett ki. Az MNB két polgári perben volt felperes, a többi pert ellene indították. A munka-

ügyi pereket az MNB volt munkavállalói indították.

2008-ban 12 peres eljárás fejezõdött be jogerõsen. Kilenc eljárást az MNB megnyert, két ügyben pervesztes lett, egy perben

pedig a keresetétõl elállt. A megnyert perek értéke 14,6 millió forint volt, az elvesztett perek miatt 2,4 millió forintot kellett

kifizetnie. A lezárult perek alapján az MNB-nek peres követelése nem keletkezett.

A 2008. év során 12 új peres eljárás (kilenc munkaügyi, két kártérítési és egy egyéb polgári per) indult összesen 835 millió fo-

rint perértékben. 

2008 végén a peres eljárások száma 20 (11 munkaügyi, hat kártérítési, két egyéb polgári és egy közigazgatási határozat meg-

támadása iránti per) volt. A perek összértéke 818 millió forintot tett ki. A beszámoló lezárásának idõpontjában 16 peres eljá-

rás volt folyamatban. 

Az Fb olyan peres eljárásról nem kapott tájékoztatást, amely a 2008. évi beszámolót módosító céltartalékképzést igényelt

volna.
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5. Az MNB peres ügyei



Az MNB 100%-os tulajdonában három társaság van: a Pénzjegynyomda Zrt., a Magyar Pénzverõ Zrt. és a végelszámolás alatt

lévõ Bankjóléti Kft. „v. a.”. (Ezenkívül résztulajdonnal rendelkezik a KELER, a GIRO Elszámolásforgalmi és a Budapesti Ér-

téktõzsde Zrt.-ben.) 2008. december 31-én e társaságokban az MNB által jegyzett tõke könyv szerinti értéke – az elõzõ évi-

vel megegyezõen – 11,1 milliárd forint volt, aminek döntõ részét (közel 9 milliárd forintot) a Pénzjegynyomda Zrt. értéke te-

szi ki.

A társaságok tevékenységének rendszeres (napi), szakmai és tulajdonosi szempontú figyelemmel kísérése, valamint – az MNB

elnökének felhatalmazása alapján – az MNB érdekeinek a társaságok döntéshozatala során történõ megjelenítése a tulajdono-

si képviselõk feladata. 

A Pénzjegynyomda Zrt.-nél négytagú igazgatóság és három tagból álló felügyelõbizottság mûködik. A Magyar Pénzverõ Zrt.-

nél igazgatóság és felügyelõbizottság nincs.

2008-ban a Pénzjegynyomda Zrt.-nél 1160 millió forint – a 2007. évinél 364 millió forinttal több – adózott eredmény kép-

zõdött, amely 1120 millió forint osztalékfizetést tett lehetõvé. (Az eredménybõl 235 millió forintot az amortizáció-elszámo-

lás és a céltartalékképzés megváltozása – utóbbi megszûnése – eredményezett.) A társaság 2009-re a 2008. évinél 2,3%-kal ke-

vesebb árbevételt tervezett. Az elsõ negyedévi nettó árbevétel alig maradt el a tervtõl; éves szinten a társaság vezetése a terve-

zetthez közelálló tervteljesítést valószínûsít.

A Logisztikai Központba átköltözött Magyar Pénzverõ Zrt.-nél a 2007. évi 316 millió forinttal szemben valamivel kevesebb,

de a tervezettnél több, 260 millió forint adózott eredmény realizálódott. Ez az összeg teljes egészében – osztalékként – az MNB

részére átadásra került. 

Az MNB Bankjóléti Kft. „v. a.” végelszámolási eljárása 2003-ban kezdõdött. A társaság vagyonának értékesítése a mintegy 600

millió forintra becsült értékû Nánási úti Sport- és Szabadidõközpont ingatlan kivételével befejezõdött. Az üdülõingatlanok ér-

tékesítésébõl befolyt összegbõl 400 millió forint végelszámolási elõleg az MNB részére már korábban átutalásra került. A kft.

jelenleg még 355 millió forint likvid vagyonnal rendelkezik, a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 49 millió forint. A Sza-

badidõközponttal kapcsolatos évek óta húzódó peres eljárás felei között nemrég – a bíróság által jóváhagyott – egyezségi meg-

állapodás született, miszerint a kft. 60 millió forint kártérítést fizet a felpereseknek. Ehhez kapcsolódik az a megállapodás,

amely alapján a kft. 10 millió forintot fizet a szolgálati lakásban lakók elhelyezése érdekében. Ezzel elhárul az akadály a Bank-

jóléti Kft. „v. a.” végelszámolási eljárásának lezárása elõl.

Az MNB belsõ ellenõrzési szervezeti egysége általában háromévente végez átfogó ellenõrzést a kizárólagos tulajdonú társasá-

goknál.
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6. Az MNB kizárólagos tulajdonában lévõ 
társaságok gazdálkodása



A törvényi szabályozáson alapuló elnöki utasítás, valamint Fb-ügyrend szerint a Felügyelõbizottságnak a Belsõ ellenõrzést irá-

nyító funkciója a következõkben nyilvánul meg.

– A belsõ ellenõrzési szervezeti egység éves ellenõrzési tervét és a munkájáról készített éves beszámolót az MNB elnökével

egyetértésben az Fb hagyja jóvá.

– Az ellenõrzési terv módosítása, valamint a rendkívüli vizsgálatok beiktatása az Fb jóváhagyásával történhet. (Az MNB el-

nöke, illetve az Fb elnöke indokolt esetben – egymás tájékoztatása mellett – az ellenõrzési terven kívüli vizsgálatot is el-

rendelhet.)

– A fontosabb vizsgálatok tematikájáról a Belsõ ellenõrzés vezetõje az Fb-vel konzultációt folytat.

– A Belsõ ellenõrzés által készített, az Fb hatáskörébe tartozó fontosabb jelentéseket az Fb megtárgyalja.

– Az ellenõrzési terv megvalósulásáról a Belsõ ellenõrzés vezetõje havi rendszerességgel tájékoztatót készít az Fb részére.

– A Belsõ ellenõrzés vezetõjének az MNB elnöke általi kinevezése és felmentése csak az Fb egyetértésével történhet.

Az MNB-ben a belsõ ellenõrzési tevékenységet nyolc fõ auditorból álló szervezeti egység látja el. A nemzetközi belsõ ellenõr-

zési sztenderdek a szervezet létszámának 1-1,5%-ában ajánlják meghatározni az auditorok számát. Ez a szám az MNB eseté-

ben hét-tíz fõ. Elsõsorban fluktuációs okok miatt az auditorok száma a beszámolási idõszakban átlagosan hat volt. A 2008. év

során fellépõ kapacitáshiányokat a feladatok éven belüli átütemezésével és hatékonyabb munkaszervezéssel próbálták megol-

dani, de így is – a tartalékidõ terhére végrehajtott kettõ rendkívüli ellenõrzés mellett – négy vizsgálatot törölni kellett az éves

munkatervbõl. Mindez gyengítheti az ellenõrzés eredményességét és hatékonyságát.

A belsõ ellenõrzési szervezeti egység a 2008. évi munkatervében 16 pénzügyi, kilenc informatikai vizsgálatot, továbbá több

emissziós rutinjellegût (bankjegy-megsemmisítés, rovancs, leltár) tervezett. Az utóvizsgálatokra 166 embernappal számolt. 

A már említett erõforráshiány miatt elmaradt, 2009-re halasztott négy pénzügyi vizsgálaton túl egy informatikai vizsgálat szük-

ségtelenné vált. Terven felül az Fb egy rendkívüli vizsgálatot rendelt el, továbbá a Központi Bankok Európai Rendszere Bel-

sõ ellenõrzési bizottsága is kezdeményezett egy soron kívüli ellenõrzést. 2008-ban a Belsõ ellenõrzés 52 vizsgálatot végzett,

amelybõl 14 pénzügyi, nyolc informatikai, négy emissziós és 26 utóvizsgálat volt. 

A 2008. évi belsõ ellenõrzési tevékenység során összesen 68 megállapítás és 31 ajánlás született. A feltárt hiányosságok 2,3%-

a magas, 25%-a közepes, 42%-a alacsony kockázati szintû volt, az ajánlások részaránya pedig 30,7%-ot tett ki. A vizsgálatok

megállapításait az érintettek elfogadták, a hiányosságok felszámolására 99 intézkedési tervet készítettek. 

A belsõ ellenõrzési szervezeti egység 2008-ban a teljes ellenõrzési kapacitásának 84%-át fordította vizsgálatokra. (Ez az arány

2007-ben 89%, 2006-ban szintén 84%, 2005-ben pedig 80% volt.) Európai összevetésben ez átlagon felüli, ugyanis a KBER

Belsõ ellenõri bizottsága, a tagországok jegybankjainak 80%-os ellenõrzési részarányt ajánlott. Az Fb a belsõ ellenõrök képzé-

sére a 2007. évi 3% erõforrás-felhasználási arányt már az elõzõ beszámolási idõszakban is kevesellte. Ez az arány 2008-ban

sem növekedett.
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7. A belsõ ellenõrzési szervezet tevékenysége 



Az Fb által elfogadott 2008. évi belsõ ellenõrzési beszámoló alapján az Fb hatáskörébe tartozó témákra vonatkozó – az elõzõ

pontokban nem vagy csak részben ismertetett – lényegesebb megállapítások és ajánlások összefoglalása a 4. sz. melléklet II. ré-

szében található. Az Fb a belsõ ellenõrzés szervezeti egység által feltárt problémák megszüntetése érdekében hozott intézke-

dések végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése során lényeges hiányosságot nem tapasztalt.

Az Fb az elõzõ beszámolási idõszakban az MNB könyvvizsgálójától kért és kapott anyag alapján áttekintette a Belsõ ellenõr-

zés kockázati eljárásrendjét, és megállapította, hogy a Belsõ ellenõrzés által a pénzügyi és informatikai vizsgálatok során alkal-

mazott kockázatelemzési módszer lényegében megfelel a nemzetközi normáknak, és alkalmas a belsõ ellenõrzési munkaterv

megalapozására. Ugyanakkor a módszertan továbbfejlesztésére – a könyvvizsgáló javaslatai alapján – intézkedési terv született,

amit az MNB elnöke is jóváhagyott. A szabályozásra vonatkozó intézkedések megvalósultak. A mûködési kockázatok számba-

vételére vonatkozó új mérési módszertan eredményei – a késõbbi határidõre tekintettel – még nem ismertek. 

A belsõ ellenõrzési szervezet 2008 õszén – a KBER Belsõ ellenõrzési bizottsága által megfogalmazott elvárásoknak megfelelõ-

en, az MNB Felügyelõbizottságával is egyeztetve – a közbeszerzési eljárással kiválasztott KPMG tanácsadó céggel elvégeztet-

te a tevékenységének minõségbiztosítási átvilágítását. A tanácsadó a belsõ ellenõrzési szervezeti egység tevékenységét a nem-

zetközi sztenderdeken alapulónak minõsítette, de a mûködés még színvonalasabbá tétele érdekében javaslatokat is tett.

A Felügyelõbizottság kérésére a Belsõ ellenõrzés is értékelte saját helyzetét, erõforrásait és kapcsolatát az auditált szakterületek-

kel. Az Fb az erre vonatkozó elõterjesztést a 2008. novemberi ülésén tárgyalta és megállapította, hogy a belsõ ellenõrzési szer-

vezet magas szakmai színvonalon, a nemzetközi követelményeknek megfelelõen, nagy alapossággal, az irányítók által meghatá-

rozott feladatokat és elvárásokat maradéktalanul és eredményesen teljesítve, az ellenõrzöttek által is elismerten, a szükséges füg-

getlenséggel és tárgyilagossággal végzi ellenõrzési tevékenységét. Az Fb – a KPMG szakértõi ajánlásait figyelembe véve – hatá-

rozott a leányvállalati vizsgálatok stratégiájának szükségességérõl, az audituniverzum rendszeres felülvizsgálatáról, valamint az

ellenõrzési tevékenység eljárásainak részletesebb dokumentálásáról. Az Fb határozatának megfelelõen a Belsõ ellenõrzésrõl szó-

ló elnöki utasítás, valamint a Belsõ ellenõrzési kézikönyv módosítása megtörtént.

Az Fb tudomásul vette az MNB vezetésének szándékát, miszerint elõsegíti, hogy a belsõ ellenõrzési szervezet 2009. január 1-

jétõl megfelelõ létszámmal és kompetenciával mûködjék. Ezzel kapcsolatban – tekintettel arra is, hogy a belsõ ellenõrök java-

dalmazási színvonala átlagosan elmarad az MNB hasonló beosztású munkatársaiétól – megfontolásra ajánlotta az MNB veze-

tésének az auditorok javadalmazásának korrigálását. A 2009. évi bérfejlesztés keretében a bérkorrekcióra sor került. A Belsõ

ellenõrzés jelenlegi létszámhelyzetében is pozitív változás történt annyiban, hogy egy fõ felvételével az auditorok száma nyolc-

ra növekedett; ebbõl két fõ részmunkaidõs foglalkoztatású. 

A Belsõ ellenõrzés erõforrás-felhasználásának 2008. évi megoszlása

AZ FB ELLENÕRZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK
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A Belsõ ellenõrzés 2008-ban 26 utóvizsgálatot végzett, amelyek keretében a korábbi megállapításaival és ajánlásaival kapcso-

latban tett intézkedéseket ellenõrizte. Az intézkedéseket a felelõsök – hét újranyitott megállapításra vonatkozó kivételével –

az elvárt módon megtették, az érintett szervezeti egységek a hiányosságokat általában határidõre felszámolták. 

Az MNB belsõ ellenõrzési szervezete operatívan közremûködik a KBER keretében mûködõ Belsõ ellenõrzési bizottság mun-

kájában. A belsõ ellenõrzési szervezeti egység vezetõje és egyes munkatársai rendszeresen részt vesznek az üléseken, és az el-

hangzott információk, valamint a nemzetközi sztenderdek alapján, a Bizottság elvárásainak megfelelõen hajtják végre a közös

vizsgálatokból rájuk esõ feladatokat. 

Az Fb a 2008. decemberi ülésén – a saját munkatervével is összehangolva – elfogadta a belsõ ellenõrzési szervezet 2009. évi

munkatervét, amelyet az MNB elnöke is jóváhagyott. Az Fb – az MNB nemzetközi kapcsolataival összefüggõ rendkívüli vizs-

gálatokra tekintettel – tudomásul vette, hogy 2009-ben a belsõ ellenõrzési tervben kevesebb az Fb hatáskörébe tartozó téma,

azzal, hogy ez a jövõre nézve precedenst nem jelenthet.

A Belsõ ellenõrzés 2009. januártól a beszámoló lezárásának idõpontjáig az ütemezésnek megfelelõen nyolc pénzügyi és két in-

formatikai vizsgálati jelentést adott ki, négy utóvizsgálatot végzett, továbbá öt tervezett vizsgálatot megkezdett. Az Fb hatás-

körébe tartozó vizsgálatok a tárgyieszköz- és készletgazdálkodás, az informatikai beszerzések, továbbá az informatikai terüle-

ten a biztonsági mentések rendszerével foglalkoztak. A jelentések összesen 19 megállapítást és kilenc ajánlást tartalmaznak. Az

utóvizsgálatok keretében 18 megállapításra és ajánlásra tett intézkedést auditáltak. A végrehajtott intézkedéseket – egy kivé-

telével (mivel az csak részben teljesült) – elfogadták, az utóvizsgálatok során egy új megállapítás született.

Az Fb a beszámolási idõszakban 35 – a hatáskörébe tartozó terület vizsgálatáról készített – belsõ ellenõrzési jelentést kapott

meg. (A jelentések témáinak felsorolása a 4. sz. melléklet I. részében található). Az Fb ezek közül három jelentést felügyelõbi-

zottsági ülés keretében megtárgyalt. 

Az Fb úgy ítéli meg, hogy az MNB elnöke és az Fb együttmûködve – a törvényileg meghatározott módon megosztva – zökke-

nõmentesen és szabályszerûen irányították a Belsõ ellenõrzés tevékenységét. Ennek eredményeként a beszámolási idõszakban

az MNB belsõ ellenõrzöttsége megfelelõ volt, az ellenõrzési részleg színvonalasan mûködött, a meghatározott feladatait meg-

oldotta. A belsõ ellenõrök fluktuációja miatt 2008-ban azonban a szakterületen kapacitásproblémák és kompetenciahiányok

is voltak, amelyek 2009-re lényegében megoldódtak. A jelenlegi auditori kapacitás elegendõnek bizonyul a munkatervi felada-

tok teljesítésére.

MAGYAR NEMZETI BANK
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8.1. KOCKÁZATKEZELÉSI VIZSGÁLAT

A Felügyelõbizottság 2008-ban megbízta két tagját, hogy az MNB belsõ mûködése kockázatainak kezelése ügyében folytassa-

nak vizsgálatot. A vizsgálat a 2009. év elsõ felében elhúzódott, mivel a kockázatkezelés 2008. évi tapasztalatairól (ami a vizs-

gálati tematika fontos részét képezi) az Fb tagjai csak 2009 júniusában kaptak – részleges – tájékoztatást. Idõközben az MNB

elnöke „A mûködésikockázat-kezelés fejlesztésének jelenlegi helyzete és a lehetséges irányok” tárgyban elõterjesztés készítését

rendelte el (felhasználva az Fb-vizsgálat munkaközi következtetéseit is). Ennek nyomán az Fb úgy foglalt állást, hogy saját vizs-

gálatát átmenetileg megszakítja és azt az elnök által meghozandó döntések megismerése után, elõreláthatólag 2009. év végé-

ig fejezi be.

8.2. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI VIZSGÁLAT

Az MNB elnöke 2009. március 24-i levelében – a sajtóban megjelent feltételezések és találgatások miatt – felkérte az MNB

Felügyelõbizottságát, hogy vizsgálja meg: személyét illetõen fennáll-e az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott összeférhe-

tetlenség esete. Az Fb a 2009. március 26-i zárt ülésén úgy határozott, hogy a felkérést elfogadja, és az Fb négy tagjából álló

alkalmi munkacsoportot bíz meg a kérdés tisztázására. Az alkalmi munkacsoport a megbízást teljesítve jelentést készített az Fb

részére, amelyet az a 2009. április 23-i zárt ülésén – az MNB elnökének jelenlétében – megtárgyalt. Az Fb ezen az ülésen egy-

hangú határozattal tudomásul vette a jelentést, és elfogadta a munkacsoport által javasolt, adott ügyre vonatkozó (a

Felügyelõbizottság ténymegállapításait és állásfoglalását tartalmazó) nyilatkozattervezetet. Egyúttal felhatalmazta a

Felügyelõbizottság elnökét arra, hogy az elfogadott nyilatkozatot az Fb nevében küldje meg az MNB elnökének és az MNB

részvénytulajdonosának. Az Fb – az MNB elnökével egyetértésben – úgy foglalt állást, hogy a nyilatkozat az MNB honlapján

legyen közzétéve. 

A Felügyelõbizottság a vizsgálat keretében kapott nyilatkozatok és a megvizsgált iratok alapján határozatilag azt állapította

meg, hogy Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetében az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott összeférhetet-

lenség nem áll fenn.

Az Fb elnöke a Felügyelõbizottság nyilatkozatát (5. sz. melléklet) 2009. április 24-én megküldte az MNB elnökének és az

MNB részvénytulajdonosának mint a magyar állam törvényben megjelölt képviselõjének. 2009. április 28-án a nyilatkozat tel-

jes szövege felkerült az MNB honlapjára. 

*                 *                 *
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8. Egyebek



A Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottsága e beszámolási idõszakban – mint létrehozása óta folyamatosan – ar-

ra törekedett, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott feladatait maradéktalanul ellássa.

Az ehhez szükséges dokumentumokat, szakmai anyagokat, beszámolókat és információkat, illetve a szükséges se-

gítséget a Nemzeti Bank vezetésétõl, munkatársaitól – a kialakult jó kollegiális együttmûködés keretében – meg-

felelõ tartalommal és idõben megkapta. Az Fb a kapott információk és a belsõ ellenõrzési, valamint saját vizsgá-

lati eredményeit felhasználva végezte az MNB folyamatos tulajdonosi ellenõrzését.

Az Fb tagjainak megítélése szerint e beszámoló megfelelõen tükrözi az Fb feladatainak ellátása érdekében, a be-

számolási idõszakban végzett munkáját és a szerzett tapasztalatok alapján teljes egyetértésben levont következ-

tetéseit.

Az Fb meg van gyõzõdve arról, hogy a beszámoló eleget tesz azon legfontosabb feladatának, hogy a független

jegybank mûködésérõl – a törvényben meghatározott keretek között – hiteles és ellenõrizhetõ áttekintést adjon,

amely éppen megbízhatósága okán járul hozzá a Nemzeti Bank iránti közbizalom megõrzéséhez.

Budapest, 2009. június 15.

Dr. Balassa Ákos Baranyay László Dr. Csányi Gábor

Fb-elnök Fb-tag Fb-tag

Dr. Kajdi József Dr. Szényei Gábor András

Fb-tag Fb-tag

Dr. Urbán László Dr. Várfalvi István Dr. Várhegyi Éva

Fb-tag Fb-tag Fb-tag
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Mellékletek





2008. SZEPTEMBER 18.

1. Tájékoztatás az MNB mûködésihatékonyság-növelõ projektrõl

2. Az MNB I. féléves gazdálkodása, a 2008. évre tervezett beruházások helyzete

3. A belsõ ellenõrzési szervezet helyzete, tevékenységének fõ jellemzõi, a szükséges tennivalók

4. A belsõ ellenõrzés munkatervének módosítása

Zárt ülés:

Kiegészítõ tájékoztatás a „Megállapodás a Magyar Nemzeti Bank vezetése és az MNB Felügyelõbizottsága közötti együttmû-

ködés elveirõl” címû dokumentumot elõkészítõ egyeztetõ megbeszélésrõl; felhatalmazás a Megállapodás aláírására

2008. OKTÓBER 16.

1. Az MNB-ben végzett elkötelezettségi és elégedettségi felmérés eredményei, a tervezett intézkedések

2. Az MNB 2009. évi pénzügyi tervezési irányelvei

3. A bérelszámolás folyamata (tapasztalatok és tennivalók)

2008. NOVEMBER 20.

1. Az MNB I–III. negyedévi gazdálkodása

2. A belsõ ellenõrzés összefoglalója az informatikai vizsgálatok fõbb következtetéseirõl, tanulságairól

3. a) A belsõ ellenõrzési szervezet helyzete, tevékenységének fõ jellemzõi, a szükséges tennivalók (ideértve a KPMG-vizsgálat

eredményeit is)

b) A belsõ ellenõrzési szervezet 2008. évi tevékenységének értékelése

4. A Belsõ ellenõrzés kockázati eljárásrendje

5. A 2009. évi elõzetes belsõ ellenõrzési munkaterv

6. Az Fb 2009. évi költségterve

Zárt ülés:

A belsõ ellenõrzési szervezet vezetõje és az Fb-titkárság munkatársai 2008. évi tevékenységének értékelése

2008. DECEMBER 18.

1. Az MNB informatikai stratégiája

2. Az MNB által 2008-ban adott támogatások (ideértve a politikai üldözötteknek nyújtott kárpótlás lezárulását is) és a 2009.

évi elképzelések

3. A 2009. évi belsõ ellenõrzési munkaterv

4. Az Fb 2009. évi munkaterve 
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1. sz. melléklet

[B) rész bevezetõjéhez]

A beszámolási idõszak alatt megtartott 
Fb-ülések idõpontjai, valamint a megtárgyalt 
napirendi pontok



2009. JANUÁR 22.

1. Az MNB 2009. évi pénzügyi terve

2. Az elégedettségi és elkötelezettségi felmérés nyomán tett intézkedések

3. Belsõ ellenõrzési jelentés a Logisztikai Központ beruházás megvalósulásáról

4. A Belsõ ellenõrzés 2008. évi beszámolója

2009. FEBRUÁR 19.

1. Az MNB költséghatékonyabb mûködésének támogatására vonatkozó tanácsadói javaslat, az annak nyomán tett és tervezett

intézkedések

2. Az MNB 2009. évi módosított pénzügyi terve

3. A Logisztikai Központ mûködésének kezdeti tapasztalatai

Zárt ülés:

1. Tájékoztatás Veres János pénzügyminiszterrel folytatott megbeszélésrõl

2. Eszmecsere az MNB mûködésének egyes tényei iránti tájékozódás lehetséges módjairól

2009. MÁRCIUS 26.

1. Az MNB 2008. évi gazdálkodása

2. Az MNB peres ügyei, a követelések megtérülése 2008-ban

3. Az Fb összefoglaló jelentése az MNB Logisztikai Központ létesítésérõl

4. Tájékoztatás „Az MNB belsõ mûködésével kapcsolatos kockázatok kezelésének tapasztalatai” tárgyban végzett ellenõrzõ

vizsgálat állásáról

5. Az MNB Fb mûködési alapelveinek korszerûsítése

6. A belsõ ellenõrzésrõl szóló elnöki utasítás, valamint a belsõ ellenõrzési kézikönyv módosítása

Zárt ülés:

Összeférhetetlenségi vizsgálat megkezdése

2009. ÁPRILIS 23.

1. Az MNB tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások 2008. évi gazdálkodása és a 2009. évi kilátások

2. Az MNB emberierõforrás-gazdálkodása 2008-ban

3. a) Az MNB 2008. évi mérlege és eredménykimutatása

b) Az Fb jelentése a részvényes részére az MNB 2008. évi mérlegérõl és eredménykimutatásáról

4. Az MNB beszerzési/közbeszerzési tapasztalatai

Zárt ülés:

Összeférhetetlenségi vizsgálat befejezése

2009. MÁJUS 14.

1. Az MNB szervezeti és mûködési rendje, valamint a belsõ szabályozás tekintetében bekövetkezett változások újabb tapasz-

talatai

2. Az MNB I. negyedévi gazdálkodása

Zárt ülés:

Az Fb tagjainak közös beszámolója az Országgyûlésnek (elsõ olvasatban)

MAGYAR NEMZETI BANK
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2009. JÚNIUS 11.

1. Informatikai beszerzések (hardver, szoftver, szolgáltatások) lebonyolítása (belsõ ellenõrzési jelentés)

2. Az Fb 2009/2010. évi munkaterve 

3. Az Fb tagjainak közös beszámolója az Országgyûlésnek (elfogadás)

A BESZÁMOLÁSI IDÕSZAK ALATT MEGTARTOTT FB-ÜLÉSEK IDÕPONTJAI, VALAMINT...
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2009. MÁSODIK FÉLÉV

2009. szeptember

1. Az MNB 2009. I. félévi gazdálkodása, a 2009. évre tervezett beruházások helyzete

2. A Bankbiztonság szervezeti egységnek a banküzemet veszélyeztetõ kockázatokat kezelõ tevékenységével kapcsolatos  ta-

pasztalatok

3. Az MNB külsõ kommunikációs tevékenysége (tapasztalatok, költségek)

2009. október

1. Az MNB 2010. évi pénzügyi tervezési irányelvei

2. A beruházások tervezésének, jóváhagyásának, elõkészítésének, lebonyolításának és értékelésének rendje

3. Az MNB központi iratkezelése, a TÜK helyzete 

4. Tárgyieszköz- és készletgazdálkodás, a készletek nyilvántartása, leltározása (belsõ ellenõrzési jelentés)

2009. november

1. Az MNB 2009. I–III. negyedévi gazdálkodása

2. A külföldi kiküldetések céljai és költségei, ezek értékelése (2008–2009)

3. A Belsõ ellenõrzés összefoglalója az informatikai vizsgálatok fõbb következtetéseirõl, tanulságairól

4. A 2010. évi elõzetes belsõ ellenõrzési munkaterv

5. Az Fb 2010. évi költségterve

2009. december

1. A Felügyelõbizottság 2008–2009. évi mûködésének tapasztalatai

2. A 2010. évi belsõ ellenõrzési munkaterv

3. Az Fb 2010. évi munkaterve

2010. ELSÕ FÉLÉV

– Az MNB 2010. évi pénzügyi terve

– Jelentés „Az MNB belsõ mûködésével kapcsolatos kockázatok kezelésének tapasztalatai (SZMSZ II. 6.11-12.)” tárgyban

végzett FB-vizsgálatról
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2. sz. melléklet

[B) rész bevezetõjéhez]

Az Fb 2009/2010. évi munkaterve*
(A 2009. évi munkatervi témák II. félévre történõ
havi ütemezése, a 2010. I. félévi munkaterv 
elõzetes témái)

* Az Fb üléseinek tematikája.



– A Belsõ ellenõrzés 2009. évi beszámolója

– Az MNB 2009. évi gazdálkodása

– Az MNB tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások 2009. évi gazdálkodása és a 2010. évi kilátások

– Az MNB emberierõforrás-gazdálkodása, a bónuszrendszer mûködésének és a vezetõk teljesítménye értékelésének tapaszta-

latai

– A Logisztikai Központ üzemelésének 2009. évi tapasztalatai

– A 2009. évi befejezésre tervezett kiemelt beruházás(ok) megvalósulása (számítástechnikai gépterem kialakítása az „A” épü-

letben; az „A” épület volt emissziós területén munkahelyek kialakítása)

– Az MNB ingatlan- és helyiséggazdálkodása 2008–2009-ben

– Az MNB peres ügyei, a követelések megtérülése 2009-ben

– Az MNB 2009. évi mérlege és eredménykimutatása

– Az Fb jelentése a részvényes részére az MNB 2009. évi mérlegérõl és eredménykimutatásáról

– Az informatikai stratégia megvalósulásának helyzete, további kilátások (feltételes)

– Az MNB 2010. I. negyedévi gazdálkodása

– Az elkötelezettség/elégedettség visszamérésének eredménye (a HAJÓ-projekttel kapcsolatos intézkedések tapasztalatai nyo-

mán is)

– Az MNB mûködési (szervezeti, irányítási, szabályozási) rendjében bekövetkezett változások

– A Vezetõi Bizottság mint konzultatív testület mûködésének tapasztalatai

– Az Fb tagjainak közös beszámolója az Országgyûlésnek

– Az Fb 2010/2011. évi munkaterve

AZ FB 2009/2010. ÉVI MUNKATERVE
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(Elfogadta a Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottsága 2009. március 26-án.)

BEVEZETÕ 

A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi felügyelõbizottsága (Fb) megalakulása után döntött arról, hogy vizsgálatot folytat a Logisz-

tikai Központ beruházás ügyében.

A vizsgálat módszere a következõ volt: a Logisztikai Központ létesítését szolgáló döntéshozatali és elõkészítési folyamat átte-

kintése (elsõsorban a korábbi Fb megállapításai, következtetései és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján), a beruhá-

zás megvalósításának sokoldalú ellenõrzése (a belsõ ellenõrzési szervezet vizsgálati jelentése, valamint az MNB vezetésétõl kért

és kapott kiegészítõ információk alapján), továbbá a létesítmény mûködése kezdeti tapasztalatainak értékelése (az MNB veze-

tésének tájékoztatása alapján). A jelentés elkészítéséhez az Fb felhasználta az MNB által készített dokumentumokból, a szak-

értõi véleményekbõl, valamint a tárgyban folytatott levelezésbõl származó adatokat, információkat.

Az Fb összefoglaló jelentése az MNB Logisztikai Központjának létesítésérõl a következõ fejezetekbõl áll:

– a Logisztikai Központ beruházást elhatározó döntés elõkészítése és meghozatalának körülményei, a pályáztatás;

– a beruházás megvalósításának folyamata, annak irányítása és lebonyolítása, a megvalósítás fõ jellemzõi; 

– a Logisztikai Központ mûködésének kezdeti tapasztalatai.

Az összefoglaló jelentésnek nem célja, hogy a Logisztikai Központ beruházást, illetve annak folyamatát teljes körûen ismertes-

se; a beruházás és az annak nyomán megvalósult létesítmény leírása megtalálható a hivatkozott dokumentumokban. Emellett

az Állami Számvevõszék készülõ jelentése részletes ismertetést és – elsõsorban a szabályszerûségi szempontokra kiterjedõ – ér-

tékelést tartalmaz a beruházásról. A jelen összefoglaló a beruházásnak azon jellemzõire és azok értékelésére, azokra a következ-

tetésekre koncentrál, amelyek a Felügyelõbizottság ellenõrzõ tevékenysége szempontjából meghatározóknak, illetve különösen

fontosaknak minõsültek.

Az Fb tagjai az üzembe helyezése elõtt személyesen is megismerkedtek a Logisztikai Központ létesítménnyel.

I. A LOGISZTIKAI KÖZPONT BERUHÁZÁST ELHATÁROZÓ DÖNTÉS ELÕKÉSZÍTÉSE 
ÉS MEGHOZATALÁNAK KÖRÜLMÉNYEI, A PÁLYÁZTATÁS 

A Felügyelõbizottság a korábbi dokumentumok, információk tanulmányozása alapján úgy határozott, hogy a beruházás indo-

koltságát és hatékonyságát illetõen tartalmi jellegû ellenõrzést nem végez, és szakértõkkel nem végeztet, mert azzal az elõzõ Fb

már foglalkozott, és valószínûleg egy újabb vizsgálat sem találna olyan lényeges momentumokat, amelyek arányban állnának

a vizsgálatra fordított idõvel és költségekkel, és amelyek alapján kellõen megalapozott új következtetéseket lehetne levonni a

beruházás indokoltságáról. (A döntésekért felelõs személyek döntõ részének egyébként már nincs jogviszonya az MNB-vel.)

Az indokoltsági vizsgálat ellen szólt az is, hogy a beruházás megvalósítása magas készenléti fokon tartott, átadása 2008 köze-

pén volt esedékes.
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3. sz. melléklet

[B) rész 2.6. pontjához]

A Felügyelõbizottság összefoglaló jelentése 
az MNB Logisztikai Központ létesítésérõl



Ahhoz, hogy az Fb megfelelõ képet kapjon a beruházási döntésrõl és az elõkészítésrõl, a felügyelõbizottsági dokumentumo-

kon kívül áttekintette az e tárgyban az MNB igazgatósága és az egyéb döntéshozó fórumok részére és általuk készített fonto-

sabb anyagokat (elõterjesztéseket, jegyzõkönyveket, igazgatósági határozatokat, bizottsági döntéseket stb.) is.

A beruházást elhatározó döntés, a beruházás célja 

Egy új (zöldmezõs) emissziós logisztikai központ létrehozására elõször javaslat az MNB igazgatósága által 2001. szeptember

28-i ülésén tárgyalt – az eurobankjegy- és érmegyártással, valamint az emissziós logisztikai rendszerrel kapcsolatos MNB stra-

tégiáról szóló – elõterjesztésben jelent meg. A javaslatban „A”, illetve „B” változat szerepelt. 

A „B” változat szerint az MNB teljes számítástechnikai részlege kitelepült volna a Logisztikai Központba. A megépülõ,

mintegy 300 fõ befogadására alkalmas irodaházban a jegybank irányító funkcióihoz közvetlenül nem kapcsolódó részlege-

ket tervezték elhelyezni. Az MNB elnöke nem tartotta célszerûnek a „B” változat szerinti ún. irodaházas központ létreho-

zását.

Az igazgatóság úgy határozott: „... egyetért azzal, hogy az elõterjesztés alapján az MNB megvizsgálja egy új emissziós központ

– irodaház építése nélkül történõ – kialakításának komplex feltételeit”. Felhatalmazta továbbá az MNB Tulajdonosi Bizottsá-

gának elnökét, hogy a bizottság szükség szerint külsõ szakértõk bevonásával kidolgozza a beruházás részletes ütemtervét és

pénzügyi feltételeit. Az MNB elnöke az igazgatósági ülésen kijelentette, hogy az emissziós központ kialakításának legalább a

helykeresés szintjén haladéktalanul meg kell kezdõdnie.

2002 elején megalakult a Logisztikai Központ Projekt (LKP) mint a beruházás költséggazdája és a megvalósításért felelõs szer-

vezeti egység (projektiroda). A felhasználói igények felmérését és elfogadását követõen, a tervezési program alapján készült a

Beruházási Program, amely tartalmazta a beruházással kapcsolatos elképzeléseket, a mûszaki-pénzügyi paramétereket, a lét-

számtervet, valamint a megvalósítás idõbeli ütemezését. Errõl ekkor döntés nem született, csak egy évvel késõbb. 

2002. júliusban kiírták a tervezõi pályázatot. A 2002. december 17-i igazgatósági ülésen megtárgyalták a Logisztikai Központ

területi elhelyezésérõl, valamint az ingatlanterület megvásárlására vonatkozó pénzügyi konstrukcióról szóló elõterjesztést, és

jóváhagyták a szerzõdéskötéshez irányadó pénzügyi feltételeket. 2003 elején meghirdették a bankbiztonsági pályázatot is.

Figyelemre méltó, hogy az MNB igazgatósága az LK megvalósítását elhatározó döntés meghozatala elõtt már létrehozta a

projektszervezetet, jóváhagyta a beruházás helyszínéül szolgáló telek adásvételének pénzügyi feltételeit, és meghirdette a ter-

vezõi, valamint a bankbiztonsági pályázatot. Utóbbiak lezárása a végleges igazgatósági döntés után történt meg.

Az MNB igazgatósága a 2003. június 24-i ülésén úgy döntött, hogy: „... a Logisztikai Központ megvalósítását szükségesnek tart-

ja”. Az igazgatóság a beruházás megkezdését és – késedelmesen – a beruházási programot jóváhagyta. A létesítmény birtokba-

vételét 2006. június 30-ára tervezték, az elõirányzott keretösszeget pedig – 1 milliárd forint tartalékkal – 12 541 millió

forintban határozták meg. (Késõbb a végleges pénzügyi keretet 11,4 milliárd forintra  módosították.) 

A gazdaságossági számítás és elemzés eredménye azt mutatta, hogy a zöldmezõs létesítményre a meglévõ helyszín bõví-

téséhez képest értelmezett megtakarítások alapján számított standard MNB megtérülési elvárás (6,5%) 25 éven túl tel-

jesül. A beruházás fedezeti pontja a 26. évben van, és elkészülte után a 34. évben érhetõ el a kívánt megtérülés. A mû-

ködési költségek várható alakulását az üzembe helyezés utáni három évben átlagosan évi kb. 1,3 milliárd Ft-ban, majd

az azt követõ hét évben évi 1,0-1,2 milliárd Ft-ban prognosztizálták. (A számításokat az MNB alapkamat becsült érté-

kével a 2003. évre diszkontálták.) 

A döntés alapját a jelenleg is komolyaknak és valósaknak minõsíthetõ alábbi érvek képezték:

– Az MNB központjában lévõ emissziós munkaterületek (zsilipek, pénztárak, értéktárak, feldolgozóhelyek) széttagoltsága

megnehezíti a munkafolyamatok figyelemmel kísérését, szervezését és ellenõrzését, ezáltal biztonsági és mûködési kocká-

zattal jár. Az USA nagykövetség közelsége, és a szûk utcák biztonsági kockázatot jelentenek. A megközelítés feltételei

rosszak. A közmûhálózat elavult állapota is veszélyforrás.
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– A készpénztárolási és -forgalmazási rendszer korszerûsítése érdekében korábban megvalósított fejlesztések az alapvetõ

problémákat nem oldották meg. A meglévõ infrastruktúra átalakítása a fizikai korlátok miatt nem érné el a kívánt ered-

ményt, költségkihatása jelentõs lenne. 

– A jegybanki készpénzforgalmazás, az emissziós munkafolyamatok korszerûbben, hatékonyabban és biztonságosabban vé-

gezhetõk egy új Logisztikai Központban. Ott az eurokészpénz-cserét is szervezettebben lehet lebonyolítani. 

– A Logisztikai Központ kialakítása lehetõséget biztosít arra, hogy az MNB központi épületegyüttesében lévõ készpénzkeze-

lési infrastruktúra egy része ún. „backup”-ként funkcionáljon, továbbá arra, hogy az MNB az országos készpénzforgalmi

tevékenységét a területi hálózat fenntartása nélkül végezze. (A „backup” elképzelés nem valósult meg, mert késõbb úgy dön-

töttek, hogy az MNB központjában minden készpénz-logisztikai funkciót megszüntetnek.)

Az MNB a beruházás céljául olyan modern, biztonságos készpénz-logisztikai központ megvalósítását jelölte meg,

ahol eredményesen, költséghatékonyan, nagy biztonság mellett, korszerû körülmények között lebonyolítható a

forgalmi bankjegyek és érmék tárolása, disztribúciója, az érmék verése, továbbá az euro bevezetése, valamint a

forint kivonása. Cél volt továbbá a mûködési és biztonsági kockázatok csökkentése és a készpénz-logisztikai fo-

lyamat hatékonyságának növelése.

A beruházás vitatása

Az Fb elnöke 2003 januárjában tájékoztatást kért az MNB vezetésétõl, hogy a nemzetközi tapasztalatok elemzését is figyelem-

be véve milyen egyéb megoldás jöhet szóba, ha esetleg a Logisztikai Központ beruházást nem valósítják meg. Az Fb a 2003.

februári ülésén a beruházás helyzetének áttekintését követõen hozott állásfoglalásában megkérdõjelezte az olyan – jelentõs

költséggel járó – beruházásra vonatkozó döntés megalapozottságát, amelyet alternatíva mérlegelése nélkül hoznak. Az Fb által

megismert javaslat ugyanis kizárólag nagyberuházás megvalósítására irányult, és nem volt alternatív forgatókönyv a szükséges

emissziós, számítástechnikai és logisztikai feladatok más – takarékosabb – módon történõ megoldására. Erre az állásfoglalás-

ra az MNB elnöke nem reagált, a korábban kért tájékoztatást illetõen pedig kifogásolta, hogy abban az Fb olyan kérdésekre

akar válaszokat kapni, amelyek – szerinte – nem tartoznak az Fb hatáskörébe. 

A megvalósítást elhatározó igazgatósági ülésen a pénzügyminiszter képviselõje szóvá tette, hogy a Logisztikai Központ építé-

se, mint az egyetlen és gazdaságos megoldás lett bemutatva. Hiányolta a szóba jöhetõ egyéb alternatívák feltárását, elemzé-

sét. Az ülést követõen a pénzügyminiszter – mint a tulajdonos magyar állam törvény szerinti képviselõje – az MNB elnöké-

nek írt levelében közölte, hogy kidolgozott alternatív koncepció hiányában a Logisztikai Központ megépítésének tervét nem

támogatja. A beruházás lehetséges alternatívájaként felvetette a következõket: az angliai decentralizált készpénzforgalmazá-

si rendszer, amelyben a kereskedelmi bankoknak van jelentõs szerepük; az MNB területi igazgatóságainak bevonása; az ame-

rikai nagykövetséghez tartozó, MNB-vel szomszédos épület megvásárlása és a készpénzforgalmazás többletfeladatainak oda-

telepítése.

Az MNB általános alelnöke az MNB elnökének nevében írt válaszában megismételte az igazgatósági döntés alapjául szol-

gáló érveket. A pénzügyminiszter viszontválaszában továbbra is fenntartotta korábbi véleményét. 

A projektzáró dokumentum szerint a beruházás elõkészítését végzõ szakemberek vizsgáltak alternatív megoldási lehetõsé-

geket. E vizsgálatokat alátámasztó dokumentumokról az Fb-nek nincs tudomása. A beruházási döntést megalapozó igazga-

tósági elõterjesztés megfelelõen kidolgozott, alternatív, számításokkal alátámasztott releváns megoldást nem tartalmazott.

A Logisztikai Központ beruházás megvalósításának alternatívájaként lényegében csak az MNB emissziós területe bõvítésé-

nek, átalakításának elvi lehetõségét, körülményeit vizsgálták; ezt azonban a már részletezett okokra (indokokra) tekintet-

tel elvetették. A régi helyen bõvítéssel, átalakításokkal nem tartották lehetségesnek a korszerû emissziós tevékenység ellá-

tásához szükséges infrastruktúra kialakítását. A projektzáró dokumentum szerint a pénzügyminiszter levelében szereplõ új

ajánlások elemeit is megvizsgálták, de a mûszaki körülmények korlátaira hivatkozva azokat is elvetették. Az USA nagykö-

vetséghez tartozó épület megvásárlását eleve irreálisnak minõsítették. 

Az elhatározott Logisztikai Központ létesítmény területi elhelyezésével kapcsolatban – különbözõ ajánlatok alapján – több vál-

tozatot vizsgáltak. A döntés alapjául a telek mérete, ára, elhelyezkedése, megközelítésének lehetõsége (közúton, vasúton – a
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városból, vidékrõl és a repülõtérrõl), továbbá – nagy súllyal – a biztonsági szempontok szolgáltak. A terület kiválasztása meg-

felelõen történt.

Pályáztatás – szerzõdések

A projekt megvalósításának elsõ szakaszában – 2004. április 30-ig – az MNB nem tartozott a közbeszerzési törvény (Kbt.) ha-

tálya alá. Ebben az idõszakban a vállalkozók kiválasztása az MNB pályáztatási szabályzata alapján történt, amely lényegében

megfelelt a közbeszerzési törvény szerinti elvárásoknak.

A szerzõdéses rendszer kialakításakor az a koncepció érvényesült, miszerint a fõvállalkozó felel a Logisztikai Központ teljes

megvalósításáért, a speciális ismereteket igénylõ beszállítók pedig kvázi alvállalkozóként kapcsolódnak a megvalósítási folya-

matba. Az „alvállalkozók” közvetlenül az MNB-vel szerzõdnek, de a kivitelezéshez kapcsolódó munkájukat a fõvállalkozó 

koordinálásával végzik. Ennek megfelelõen az MNB külön-külön szerzõdéseket kötött a fõvállalkozóval, a lebonyolítóval, va-

lamint az értéktári, illetve a bankbiztonsági technológia beszállítóival. A vállalkozók összehangolt munkavégzését a köztük lét-

rejött együttmûködési szerzõdés szavatolta.

Ugyancsak külön szerzõdtek a bankjegyfeldolgozó rendszert, valamint technológiákat az egyéb banki rendszerekkel integ-

ráló szoftvert szállító cégekkel. Az ezzel kapcsolatos koordináció a projektiroda feladata volt. 

Közbeszerzési, illetve belsõ pályáztatás eredményeként az MNB többek között az alábbi cégekkel kötött szerzõdést:

– Gerõ-Szabó építésziroda – generáltervezõ (a szerzõdéskötés idõpontja: 2003. szeptember 12.);

– Kreatív 2000. Kft. mérnöki iroda – lebonyolító, a kivitelezés minõségbiztosítása, koordinálása, mûszaki ellenõrzése (a

szerzõdéskötés idõpontja: 2004. január 5.);

– Magyar Építõ Zrt. – fõvállalkozó (a szerzõdéskötés idõpontja: 2005. május 6.);

– Robert Bosch Kereskedelmi Kft. – a bankbiztonsági technológia szállítója (a szerzõdéskötés idõpontja: 2004. január 19.); 

– PEC N.V. – az automata értéktári technológia szállítója (a szerzõdéskötés idõpontja: 2005. július 11.);

– Giesecke & Devrient – a pénzfeldolgozó gépek beszerzése (a szerzõdéskötés idõpontja: 2006. április 11.).

A felsorolt cégeken kívül a beruházás megvalósításában közremûködtek más vállalkozások, illetve készpénz-logisztikai, mûsza-

ki, jogi és egyéb speciális szakértelemmel rendelkezõ szaktanácsadók is. 

A korábbi Felügyelõbizottság 2002 decemberétõl kezdõdõen folyamatosan figyelemmel kísérte a Logisztikai Központ beruhá-

zás alakulását. Felügyelõbizottsági ülések keretében a beruházással kapcsolatban 14 alkalommal tárgyalták az MNB által ké-

szített tájékoztatókat, beszámolókat, illetve belsõ ellenõrzési jelentéseket, szakértõi anyagokat, leveleket. Felkérésre a Belsõ el-

lenõrzési szervezet két alkalommal végzett vizsgálatot. Az auditorok a beruházással kapcsolatos pályáztatások (a telek, a gene-

ráltervezõ, a bankbiztonsági tervezõ, valamint a lebonyolító kiválasztásának) szabályszerûségét, valamint a fõvállalkozó és az

integrált emissziós rendszer beszerzésében közremûködõ tanácsadó cég kiválasztását, és az automata értéktári technológia be-

szerzését ellenõrizték. 

Az Fb két pályázati eljárással (lebonyolítói és bankbiztonsági) kapcsolatban külsõ szakértõi vizsgálatot is elrendelt annak meg-

állapítására, hogy a pályázati eredmények az MNB gazdasági érdekei szempontjából optimálisnak tekinthetõek-e. Az egyes pá-

lyázatok értékelésének áttekintésére az Fb – két tagjából álló – eseti bizottságot is létrehozott. Az Fb a vizsgálatokról készült

jelentéseket megtárgyalta.

Az Fb a Logisztikai Központ beruházással kapcsolatos tapasztalatairól, megállapításairól rendszeresen beszámolt az Országgyû-

lés és a pénzügyminiszter részére készített éves jelentéseiben.
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II. A LOGISZTIKAI KÖZPONT BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA

Az Fb a beruházás megvalósítását illetõen szükségesnek tartotta, hogy képet kapjon annak teljes folyamatáról,

irányításáról és lebonyolításáról, a költségek alakulásáról, a mûszaki átadás-átvétel körülményeirõl, az elkészült

létesítmény fõ jellemzõirõl. Ennek érdekében felkérte a belsõ ellenõrzést, hogy tekintse át a Logisztikai Központ megva-

lósításának a szerzõdések megkötésétõl az üzembe helyezésig tartó folyamatát, továbbá kiegészítõ információkat kért az MNB

vezetésétõl.

A Belsõ ellenõrzési szervezet általi vizsgálat kiterjedt a Logisztikai Központ épületegyüttesének kivitelezésére, az emissziós, a

bankbiztonsági, a számítástechnikai gépek és berendezések, valamint a technológiák beszerzésére, a projekt mûködésére, a ter-

vezett és tényleges ráfordítások összevetésére, a pénzügyi elszámolások szabályszerûségére. A pénzügyi elszámolások tekinte-

tében sor került a beruházás teljes bekerülési értéke mintegy 75%-ának ellenõrzésére. Vizsgálták a szerzõdésekben meghatá-

rozott teljesítések és azok igazolásainak, a számlázásoknak, valamint a kifizetéseknek az összhangját, a könyvelés szabálysze-

rûségét, zártságát. Teljes körûen auditálták a fõvállalkozó által végzett ingatlanberuházásokat, és a lebonyolítói szerzõdés alap-

ján történt kifizetéseket. Az ellenõrzés az értéktári technológiához tartozó beszerzéseket 55%-ban, a bankbiztonsági techno-

lógiával kapcsolatosakat 40%-ban, míg az informatikaieszköz-beszerzéseket teljes mértékben lefedte. Az Fb a vizsgálatról ké-

szült jelentést, valamint az MNB vezetésétõl kért és kapott pótlólagos információkat megtárgyalta, a jelentést jóváhagyólag tu-

domásul vette.

A Logisztikai Központ kivitelezése, fõbb szerzõdésmódosítások

A létesítmény kivitelezése 2005-ben kezdõdött, és a 2008. április 3-án kiadott használatbavételi engedély jogerõre emelkedé-

sével, illetve a 2008. június 30-i birtokbavétellel – az eredeti határidõhöz képest 13 hónapos csúszással – fejezõdött be. 

A megvalósulás során az eredeti elképzelések változtak, de a beruházás alapvetõ célja mindvégig megmaradt.

Az elsõ jelentõs változást az MNB korábbi igazgatósága 2007 februárjában a középtávú informatikai stratégia keretében

hagyta jóvá. Az új koncepció egy bõvített, biztonságosabb mûködést eredményezõ számítástechnikai azonnali tartalékköz-

pont megvalósítását igényelte. A felmerült változtatásokat és a projekt költségeinek módosítását az új igazgatóság is tudo-

másul vette. (A szerzõdést 2007. október 12-én 324,9 millió forint + áfa összegben kötötték meg.) További változást je-

lentett az, hogy 2007 szeptemberében az MNB elnöke elfogadta a Logisztikai Központban lévõ készpénztárolási kapacitá-

sok bõvítésére – ezáltal az MNB központban lévõ értéktári területek teljes felszabadítására – vonatkozó elképzelést. Ez el-

tért a korábbi tervtõl, miszerint az MNB fõépületében a Logisztikai Központ elkészülte után részben maradt volna kész-

pénztárolási tevékenység. A változtatások jelentõs mértékben érintették a Logisztikai Központ beruházás építési munkáit,

valamint az értéktári és bankbiztonsági technológiát. 

Az eredeti tervdokumentációt és a fõvállalkozóval 2005. május 6-án kötött 4777,6 millió forint+áfa összegû szer-

zõdést három alkalommal módosították. A szerzõdés végösszege 5153 millió forintra (+áfa) módosult, a véghatáridõ

2008. június 30-a lett. Módosult az automata értéktári technológiára vonatkozó szerzõdés is, mert az értéktár kivitelezése so-

rán fellépett vizesedés megszüntetése érdekében elvégzett speciális szigetelési munkák eredményeként csökkent az értéktár mé-

rete. 

A belsõ ellenõrzés megállapítása szerint a kivitelezés során történt módosítások részben illeszkedtek az alaptervhez (pl.: mo-

dernebb technológia beszerzése), míg más esetekben (pl.: IT-tartalékközpont kialakítása) funkcionálisan eltértek az eredeti el-

képzeléstõl, növelve ezzel a projekt költségeit és a megvalósítás idõtartamát. A változtatási igényekbõl adódó terv- és szerzõ-

désmódosítások a felsõ vezetés döntésein alapultak. A vizsgált esetekben a döntéshozók megfelelõ információk birtokában

hozták meg döntéseiket, azok nyomon követése biztosított volt. A változásokhoz kapcsolódó döntések, a kötelezettségválla-

lások megfeleltek a banki belsõ rendnek. A fõvállalkozói szerzõdés módosításait az arra jogosultak hagyták jóvá.

A belsõ ellenõrzés által vizsgált összesen mintegy 700 millió forint összeget kitevõ szerzõdésmódosítások a szerzõdési feltéte-

lek szerint, megfelelõ elõterjesztések alapján, a módosítandó határidõ elõtt történtek.
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A beruházás fõ célját szolgáló, az alapprojekten kívüli, kiegészítõ beruházások

Az MNB a korszerû készpénzlogisztika megteremtése érdekében a 2006-2008. években a Logisztikai Központ projekten kívül

mintegy 1,1 milliárd forint összegû további fejlesztést hajtott végre. Ennek túlnyomó részét az új bankjegyfeldolgozó gépek be-

szerzése tette ki, a többi a projekthez kapcsolódó folyamatok fejlesztését szolgálta. A projekten kívüli, kiegészítõ beruházások-

ról a felsõ vezetés szabályszerûen hozott döntéseket, amelyek nyomon követését a kialakított információs csatornák biztosí-

tották. A beruházás elkülönült megvalósítása pénzügyi hátránnyal nem járt. 

A beruházás tényleges költsége

A 2005-ben meghatározott 11,4 milliárd forint (bruttó) költségkeretet az alapprojekten belüli többletköltségek miatt nem kel-

lett változtatni. A koncepcióváltozás, és az új igények jelentõs kiadásnövekedéssel jártak, amelyet azonban a 400 millió forint

tartalék és a tervezettnél kedvezõbben alakuló beszállítói árak kompenzálni tudtak. Összességében az alapberuházás a 11,4

milliárd forint összegû költségkereten belül valósult meg. 

A beruházás megvalósítása több éven keresztül tartott. Idõközben az eredeti projektben tervezetthez képest (az abban megje-

lölt célok érdekében) egyes esetekben korszerûbb technológiai eljárások alkalmazása vált indokolttá, továbbá mód nyílt a te-

rület jobb kihasználása révén további funkciók betelepítésére. Az ezeket szolgáló döntések utólag is igazolhatók, még ha emi-

att újabb költségek merültek is fel.

A Felügyelõbizottság nem kívánt állást foglalni sem abban a kérdésben, hogy a Logisztikai Központ eredeti projektjének

készítése és elfogadása idején lett volna-e lehetõség a beruházás meghatározott céljait szolgáló, illetve azokhoz illeszkedõ,

késõbb külön projektek keretében jóváhagyott beruházások, vagy azok egy része célszerûségének elõrelátására és megter-

vezésére, sem pedig abban a kérdésben, hogy késõbb e beruházásokat nem lett volna-e indokolt és helyénvaló a Logiszti-

kai Központ projekt részeként – más kiegészítõ módosításokhoz hasonlóan – annak módosítása formájában jóváhagyni. Az

Fb ugyanakkor nem vitatja a kiegészítõ beruházások szükségességét és hatékony voltát, illetve azt, hogy ezeket a Logiszti-

kai Központban, mégpedig a létesítmény kivitelezése keretében volt helyes megvalósítani.

A kiegészítõ beruházások a Logisztikai Központ létesítésének folyamatában, annak szerves részeiként realizálódtak, azokat

együtt aktiválták, nélkülük a Logisztikai Központ nem felelne meg az eredeti célnak és nem lenne mûködõképes; ily módon

ezek a létrejött komplexum alkotó elemeit képezik. Ebbõl kiindulva tényként állapítható meg, hogy a Logisztikai Központ a

fõ projekt (Logisztikai Központ projekt) mellett több más, tartalmában indokolt kiegészítõ projekt (beszerzések) révén is, az-

az több külön kezelt, de szervesen összefüggõ, ténylegesen egy egységet szolgáló beruházással valósult meg.

A beruházások teljes (együttes) költsége így az alábbiak szerint alakult: a) az alapberuházás az eredeti, többször módosított Lo-

gisztikai Központ projekt szerint (megtakarításokkal és tartalékkal fedezett többletköltségek mellett) a jóváhagyott összegen

belül: 11 067 millió Ft; b) kiegészítõ beruházások: a bankjegyfeldolgozás berendezéseire vonatkozó döntés szerint, az eredeti

beruházás céljait szolgálva, de korszerûsített módon megvalósítva: 909 millió forint, valamint az eredeti beruházás céljaihoz

illeszkedõen, a projekthez kapcsolódóan, a folyamatok fejlesztésébõl következõen, külön döntések szerint: 184 millió forint.

A Logisztikai Központ létesítését és korszerû mûködését szolgáló alap és kiegészítõ beruházások teljes (együttes) költsége össze-

sen 12 160 millió forint. A teljes (együttes) beruházási költségnek az eredetileg tervezetthez képesti eltérését az Fb nem több-

letköltségnek, hanem az indokolt többletképességek és többletfeladatok költségének tekinti.

A költségek megítélését árnyalja továbbá, hogy elõször: a Logisztikai Központ beruházásainak 12,2 milliárd forintot kitevõ

költségébõl legalább 900 millió forint beruházásra az új épület létesítése nélkül is sor került volna; másodszor: a beruházások

megvalósítása során kb. 2,1-2,2 milliárd forint értékû ingatlan szabadult fel (amibõl közel 1,7 milliárd forint könyv szerinti

értéket a magyar állam részére az MNB átadott, illetve át fog adni), ez a beruházások költségének részbeni ellentételezését ké-

pezi.
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A megvalósítás vezetõi kontrollja, a projektszervezet 

A Logisztikai Központ beruházás jellegében nem illeszkedett az MNB alapvetõ tevékenységének keretébe. Ezért a korábbi pro-

jektgyakorlattól és az akkori szabályoktól eltérõ projektszervezetet alakítottak ki. A beruházás elõkészítésének idõszakában a

szervezet többször módosult, végsõ formája a megvalósítási szakaszra alakult ki.

A Logisztikai Központ beruházás megvalósításával kapcsolatos alapvetõ döntéseket az igazgatóság (7 határozat), majd annak

megszûnését követõen az MNB elnöke mint a Vezetõi Bizottság (VB) elnöke (2 határozat) hozta. A Logisztikai Központ be-

ruházás megvalósulását a felsõ vezetés (igazgatóság, VB) az elõterjesztések, tájékoztatók alapján folyamatosan figyelemmel kí-

sérte, nyomon követte, rendszeresen (összesen 26 alkalommal) tárgyalta. A projekt operatív irányítását, illetve a felsõ vezetés

által hozott határozatok végrehajtásának felügyeletét az erre felhatalmazott bizottságok látták el. (Elõbb a Kiemelt Beruházási

Bizottság [KBB], amelynek elnöke az illetékes alelnök volt; 2007 közepétõl a Beruházási és Költséggazdálkodási Bizottság

[BKB], amelynek elnöke az ügyvezetõ igazgató volt.) A beruházásra vonatkozóan a bizottságok összesen 128 határozatot fo-

gadtak el. A bizottságokon kívül a felsõ vezetés is rendszeresen kapott beszámolót a beruházás költségeinek alakulásáról. A be-

fejezés koordinálására és a mûszaki átadással és birtokbavétellel kapcsolatos feladatok lebontására a Logisztikai Központ Ko-

ordinációs Értekezlet (LKKÉ) keretén belül került sor, az ügyvezetõ igazgató irányítása mellett. Az LKKÉ 2008. február és no-

vember között 27 alkalommal ülésezett.

A belsõ ellenõrzés értékelése szerint a beruházással kapcsolatos döntések összhangban voltak a bank mindenkori döntési szabá-

lyaival. A projekt többszöri átalakítása a döntési mechanizmust nem befolyásolta, a döntési és a felelõsségi hatáskörök mind-

végig körülhatároltak voltak. A menedzsment tájékoztatása jól mûködött, a döntéshozók megfelelõ információval rendelkez-

tek, a projektet a felsõ vezetés mindvégig kontrollálta. A beruházás megvalósításának idõszakában a projektmûködés és az ah-

hoz kapcsolódó dokumentáció áttekinthetõ volt. 

A Logisztikai Központ projektiroda munkatársai segítették a banki felhasználók és a beruházás külsõ szereplõinek kapcsolat-

tartását, koordinálták a megvalósítás folyamatát, továbbá ellátták a költséggazdai feladatokat. A költséggazdai felelõsséget a

felhasználói igények véglegesítése, szakértõi véleményezése, a vonatkozó szerzõdések megkötése és az abban foglaltak betar-

tatásának figyelemmel kísérése, a projekt költségeivel való gazdálkodás, valamint az MNB fizetési kötelezettségeinek teljesíté-

se jelentette. A kis létszámú (3-4 fõs), esetenként szakértõi munkát igénybe vevõ szervezet szakszerû, gondos munkát végzett,

a költség- és vezetési hatékonyság tekintetében jól mûködött, jelentõs mértékben hozzájárult a beruházás megvalósulásához. 

Pénzügyi elszámolások, könyvelés

A belsõ ellenõrzés által vizsgált számlák a szerzõdéseknek megfelelnek, a teljesítésigazolások áttekinthetõek, dokumentáltak.

A számlák kiállítása, a teljesítésigazolások és az utalványozások idõbelisége is összhangban van. A kifizetések idõben és szám-

szakilag rendben megtörténtek. A belsõ ellenõrzés a beruházással kapcsolatos kontrollingtevékenységet, valamint a keretszá-

mok és a beruházási költségek analitikus és fõkönyvi rögzítését, továbbá a menedzsment informálását – a vizsgált minta alap-

ján – tartalmilag és számszakilag megfelelõnek ítélte. Az ellenõrzés csak néhány kisebb, nem lényeges, kárt nem okozó szám-

lakitöltési és könyvelési hibát észlelt. 

A beruházás mûszaki átadása és birtokbavétele, a tárgyi eszközök aktiválása

A mûszaki átadás-átvétel feladatait és felelõsségi körét a fõvállalkozói és lebonyolítói szerzõdések tartalmazzák. Ezek alapján

a vállalkozók a sikeres próbaüzem után készre jelentették az általuk elvégzett munkát, amelyet hatósági és minõsített dokumen-

tumokkal (tervezõi, kivitelezõi, lebonyolítói, szakhatósági nyilatkozatokkal) alátámasztottak. Ezeket a lebonyolító ellenõrizte,

és a mûszaki átadás-átvétel eredményét jegyzõkönyvben rögzítette. Nyilatkozatban igazolta a beruházás tervek és szerzõdések

szerinti megvalósulását, és javaslatot tett az eljárás elfogadására. Mindezt a projektiroda, majd az illetékes bizottság vezetõje

ellenõrizte és elismerte. 2008. június 30-án a helyiségjegyzékek és a leltárak alapján rendben megtörtént a Logisztikai Köz-

pont létesítmény birtokbavétele. Ezzel a beruházás kivitelezési szakasza lezárult.

A Belsõ ellenõrzési szervezet megbizonyosodott az átadás-átvétel megfelelõ dokumentáltságáról, a nyilatkozatok és jegyzõköny-

vek fellelhetõségérõl. Megállapította, hogy azok alátámasztják az MNB elnökének a 2009. február 10-i vezetõi bizottsági ülé-

sen a Projektzáró Dokumentum elfogadásáról hozott következõ határozatát: „...a beruházás a kitûzött banki céloknak
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és felhasználói követelményeknek – beleértve a közbeni jóváhagyott mûszaki és pénzügyi módosulásokat – és a

megvalósulási dokumentációval alátámasztott állapotnak megfelelõen valósult meg”. A Projektzáró Dokumentum

alapján a minõségi követelmények is a szerzõdésekben foglaltak szerint teljesültek. 

A fõvállalkozó kivitelezõ a létesítményre 2012. december 15-ig tartó teljes körû garanciát/szavatosságot vállalt. A bankbizton-

sági és készpénz-feldolgozási technológiákra 18 havi jótállási kötelezettség van érvényben.

A Logisztikai Központ birtokbavételének napjával a beruházás tárgyieszköz-állományának aktiválása megtörtént. 

A mûszaki átadás-átvétellel és a birtokbavétellel kapcsolatosan a Felügyelõbizottság számos kérdést fogalmazott meg, amelyek-

re az MNB részletes válaszokat adott. Az Fb a belsõ ellenõrzési jelentéssel együtt ezeket is megtárgyalta. 

A megvalósult létesítmény fõ jellemzõi 

Az MNB Logisztikai Központja Budapest délkeleti szélén lévõ mintegy 57 ezer m
2

területû ingatlanon létesült. (A jelenleg nem

használt terület 17,7 ezer m
2

.) A rendelkezésre álló helyiségek összterülete 13,2 ezer m
2

. A Logisztikai Központ az alábbi ré-

szekre tagolódik:

– Készpénzfeldolgozás és tárolás

– Pénzverde (Magyar Pénzverõ Zrt.)

– Számítástechnikai (informatikai) központ 

– Bankbiztonsági szolgáltatások 

– Létesítményüzemeltetés

– Életvédelmi létesítmény 

A Logisztikai Központban dolgozó MNB-munkatársak száma a 2009. január 26-i állapot szerint 113 fõ. 

A létesítmény jól járható közlekedési útvonalakon több irányból is megközelíthetõ. Az M0-s autópálya, a Ferihegyi repülõ-

tér közelsége miatt közúton és légi úton, valamint – a szomszédos BILK által mûködtetett terminál révén – vasúton is elér-

hetõ. 

A Logisztikai Központban lévõ készpénzlogisztikai területek a legkorszerûbb standard megoldások alkalmazásával lettek kiala-

kítva. A korszerû bankjegyfeldolgozó gépek hosszú távon biztosítják a forint, majd késõbb az euro bankjegyek kezelését, azaz

minõségvizsgálatát, csomagolását és a selejt bankjegyek megsemmisítését. Az automata értéktár három tornyában tárolt kon-

ténereket felrakógépek mozgatják, a szállítást önjáró targoncák végzik; a gépek számítástechnikai vezérléssel kapják a paran-

csokat.

A létesítményben egy nagy biztonságú háttérkapacitást biztosító informatikai tartalékközpont is van, amelyet mind az MNB

központjából, mind a Logisztikai Központból lehet üzemeltetni.

A Logisztikai Központ épületének külsõ falai, valamint az épületen belül található „zárt zónák” megfelelõen biztonságosak. 

A létesítmény védelmét mechanikai eszközök és elektronikus rendszerek (kamerák, riasztók stb.), valamint a fegyveres bizton-

sági õrség szolgálják. A Logisztikai Központ munkatársai és a pénzszállító cégek alkalmazottai egymástól elkülönítve végzik

tevékenységüket. A terület és a közlekedési útvonalak lezárása gyorsan megvalósítható. A szomszédos BILK Logisztikai Köz-

pont gépjármû be- és kihajtási útvonalai is jól ellenõrzöttek. Az épületekben korszerû, intelligens tûzjelzõ hálózat létesült.
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A Logisztikai Központ üzembe helyezésével:

– Az MNB bankjegy- és érmekibocsátási alaptevékenységének (készpénzforgalmazási, -feldolgozási, -szakértõi, valamint ér-

téktári feladatok) az új Logisztikai Központba telepítésével az MNB központi épületében számos helyiség felszabadult;

– Megszûnt a számítástechnikai háttértár bérlése, mert az Azonnali Tartalék Központ berendezései átkerültek a Logisztikai

Központba; 

– Üzletmenet-folytonossági szempontból csökkent a mûködési kockázat azzal, hogy a Logisztikai Központban a kritikus tevé-

kenységek végzésére szolgáló munkahelyeket, munkaállomásokat is kialakítottak;

– Az MNB leányvállalatának, a Magyar Pénzverõ Zrt.-nek a korábbi telephelye feleslegessé vált, mivel a Logisztikai Központ

területén a számára szakszerûen kialakított – az euroérmék verésére is alkalmas – bérleményben mûködik.

Az MNB az új Logisztikai Központ beruházással európai viszonylatban is kiemelkedõ színvonalú létesítményt ho-

zott létre, amely a jegybankok körében elismerést váltott ki. Az MNB várakozása szerint ezzel a beruházással

hosszú távon is képes lesz hatékonyan, költségtakarékosan és biztonságosan megvalósítani az ország készpénz-

ellátását. 

III. A LOGISZTIKAI KÖZPONT MÛKÖDÉSÉNEK KEZDETI TAPASZTALATAI

A Logisztikai Központ üzemszerû mûködésének kezdeti tapasztalatai – az MNB vezetése által az Fb részére készített, az Fb ál-

tal megtárgyalt és tudomásul vett tájékoztató alapján – az alábbiak szerint foglalhatók össze. 

Az MNB 2008. július 1-jétõl kezdte meg az új létesítmény üzemeltetését. A Logisztikai Központba települt szervezeti egység,

részlegek, valamint a létesítmény összes helyiségterületének közel egyharmadát bérlõ Magyar Pénzverõ Zrt. kiköltözése 2008.

november végére fejezõdött be. A Logisztikai Központba került munkavállalók döntõ többsége számára jelentõsen megválto-

zott a munkába járás útvonala és idõtartama. Az MNB az érintett munkatársainak a megváltozott körülményekhez való alkal-

mazkodását kommunikációs és kompenzációs eszközökkel támogatta. Ezek eredményeként – az automatizálás okozta létszám-

csökkenésen túl – minimális volt a fluktuáció. 

A készpénzlogisztikai tevékenység teljes egészében a Logisztikai Központban folyik; szakmai irányítása helyben történik. 

(A terület vezetõje egyben – az MNB tulajdonosi képviselõjeként – a Magyar Pénzverõ Zrt. tulajdonosi irányítását is ellátja.)

A bankbiztonsági, a mûködési és az informatikai szolgáltatásokat továbbra is az MNB központjában lévõ szervezeti egységek

állományába tartozó munkatársak végzik; ezek tevékenységét döntõen az MNB központjából irányítják. A készpénzlogisztikai,

valamint a pénzverõ és a „kiszolgáló” részlegek tevékenységét a rendszeres helyi egyeztetések során hangolják össze. A mûkö-

dés eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy ez az irányítási modell takarékos és biztosítja a bank szakmai egységességét.

Az MNB jelenleg a Logisztikai Központ mûködési költségeit éves szinten valamivel több, mint 1,1 milliárd forintra be-

csüli (ebbõl közel 700 millió forint az amortizáció); ez valamivel kevesebb a döntés során elõre becsültnél. Az új létesítmény

üzembe helyezésével üzemeltetési és személyi jellegû költségmegtakarítások történnek, valamint bérleti díjak maradnak el.

Ezek levonásával az MNB éves mûködési költségeiben kb. 410 millió forint növekedés mutatkozik. A Magyar Pénzverõ Zrt.

által fizetett bérleti díj és a készpénzlogisztika automatizálásából eredõ létszámcsökkenés hatásának figyelembevétele után a

Logisztikai Központ üzemeltetése miatti tényleges többletköltség éves szinten kb. 220 millió forintot tesz ki; ez az MNB mûkö-

dési költségeinek 1,5%-a.

A készpénzlogisztikai tapasztalatok alapján a készpénzellátáshoz rendelkezésre álló infrastruktúra, a bankjegyfeldolgozási

és értéktári technológia alapvetõen megfelel a szakmai követelményeknek. A bankjegyfeldolgozó rendszer teljesítménye a ko-

rábbi gépparkénál 30%-kal nagyobb. Az új helyen lehetõség nyílt a szolgáltatási színvonal emelésére, többek között a nyitva-

tartási idõ – a pénzügyi szféra által igényelt – meghosszabbításával. Az MNB területi hálózatának racionalizálásával, a hálóza-

ti egységek bezárásával szervezetileg is egyszerûsödött, átláthatóbbá vált a készpénzlogisztika, ami a költséghatékonyság javu-

lásán kívül a mûködési és biztonsági kockázatok csökkenését is jelentette.
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A Logisztikai Központ területén a Magyar Pénzverõ Zrt. korszerû mûködését biztosító telephely a szakmai szempontokat fi-

gyelembe vevõ tervek alapján valósult meg. Az összesen 13,2 ezer m
2

helyiségterületbõl a Magyar Pénzverõ Zrt. az MNB-tõl

5,4 ezer m
2

területet bérel. A bérleti díj a területhasználat mellett az ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások ellenértékét is tar-

talmazza. A közüzemi költségeket külön megtérítik. A társaság munkatársainak összlétszáma 43 fõ. A Pénzverõ számára a pró-

bagyártás igazolta mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés megfelelõségét.

Bankbiztonsági szempontból megszûntek a pénzszállításokat a korábbi helyszínen veszélyeztetõ kockázati tényezõk (a nagy

belvárosi forgalom, a szûk utcák, a parkolási nehézségek, a támadások lehetséges helyszíneinek és a menekülési útvonalaknak

a számossága stb.). A kivitelezés során optimálisan érvényesültek a tervezéskor nagy súlyt kapott biztonsági követelmények. 

A videomegfigyelõ-, valamint a beléptetõ és a tûzjelzõ rendszer mûködésében mutatkozó zavarokat megszüntették. A csapa-

dékvíz rendkívüli idõjárás esetén történõ elvezetése még megoldandó. Összességében az eddigi tapasztalatok alátámasztják,

hogy az új helyszínen a bankbiztonsági körülmények jelentõsen javultak. 

A Logisztikai Központ mûködésének informatikai támogatása megfelelõ. Az MNB központjában elérhetõ informatikai szol-

gáltatások az új létesítményben is hozzáférhetõek. Az összeköttetések folyamatosak, az informatikai architektúra probléma-

mentesen és megbízhatóan mûködik. A Logisztikai Központba telepített azonnali tartalék számítóközpont katasztrófa esetén

képes biztosítani a kritikus rendszerek felélesztését és további mûködtethetõségét. Ehhez a kliens oldali számítógépek is ren-

delkezésre állnak. 

Az épületegyüttes üzemelési szempontból jól vizsgázott. A technológiai rendszerek (készpénzlogisztikai, forgalmiérme-elõ-

állítási, bankbiztonsági, illetve informatikai) mûködtetéséhez szükséges háttérellátás (áram, klíma stb.) – a kiesésmentes elekt-

romos ellátáshoz megfelelõ kapacitással rendelkezõ aggregátorokkal – folyamatosan biztosított. A létesítmény üzemszerû mû-

ködését akadályozó, a kritikus rendszerekben fennakadást okozó meghibásodás nem történt. Az észlelt kisebb jelentõségû

meghibásodásokat a szállító és a helyi karbantartó az elvárt határidõn belül garanciálisan kijavította. Az MNB 2009 márciu-

sától a Logisztikai Központ teljes körû üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására közbeszerzési pályázaton kiválasz-

tott céget bízott meg. 

Összefoglalva:

Az üzemeltetés elsõ hónapjaiban nem merült fel olyan probléma, amely a beruházás tervezése vagy megvalósí-

tása során elkövetett komoly hibára vagy hiányosságra utalna. A létesítmény az elvárásoknak megfelelõen mû-

ködik, üzembiztonsága megfelelõ.

*                 *                 *

Az ellenõrzõ vizsgálat lezárása

Az MNB elnöke az Fb 2009. februári ülésén megerõsítette, hogy az MNB vezetése a Logisztikai Központ beruhá-

zás birtokbavételekor, a beruházás záródokumentumának elfogadása alkalmából, továbbá az üzemelés kezdeti

tapasztalatai alapján – a racionálisan lehetséges módon és mértékben, a garanciális és szavatossági jogok érvé-

nyesítése lehetõségének értelemszerû fenntartása mellett – meggyõzõdött arról, hogy a beruházás az érvényes

tervdokumentáció szerint valósult meg, a létesítmény és berendezései alkalmasak a kitûzött feladatok megvaló-

sítására. 

A lehetõségeknek megfelelõen körültekintõen elvégzett ellenõrzõ vizsgálat során a Felügyelõbizottságnak nem

jutott a tudomására semmi olyan tény, illetve információ, amely az MNB vezetésének ezen nyilatkozatában fog-

laltakat vitássá vagy vitathatóvá tenné. A vizsgálat során megismert tények, illetve információk az MNB vezeté-

sének nyilatkozatát alátámasztják.

A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE AZ MNB LOGISZTIKAI KÖZPONT...
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Az Fb végkövetkeztetése

A Felügyelõbizottság a rendelkezésére álló információk és tanúsítványok alapján összefoglaló jelleggel megál-

lapítja, hogy a vitatott körülmények között elhatározott Logisztikai Központ beruházás (ideértve a projekt ki-

egészítéseit) alapvetõen rendezetten, szervezetten, jól irányítottan és a kitûzött céloknak megfelelõen, azaz

összességében eredményesen valósult meg. A beruházás költségei az elõirányzott kereteken belül maradtak,

azok túllépésére nem került sor. A létesítmény és annak berendezései kielégítik a korszerûség, a hatékonyság

és a biztonság követelményeit. Az eredetileg tervezett és egyes további funkciók jól elláthatók. A központ al-

kalmas nemcsak a jelenlegi, hanem az euro bevezetése utáni feladatok nemzetközi szinten megfelelõ megvaló-

sítására is.

MAGYAR NEMZETI BANK

AZ MNB FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA58



I. A BESZÁMOLÁSI IDÕSZAKBAN VÉGZETT, AZ FB HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ BELSÕ
ELLENÕRZÉSI VIZSGÁLATOK TÉMÁI

1. MNB adóelszámolása (11/2008.)

2. Beszerzési workflow informatikai vizsgálata (14/2008.)

3. Pénz- és elszámolásforgalmi rendszerek felvigyázása, ideértve a helyszíni és helyszínen kívüli ellenõrzéseket tárgyban ké-

szített 22/2007. számú jelentés utóvizsgálata (19/2008.)

4. A Szállító és költségkönyvelés tárgyában készített 35/2007. számú vizsgálati jelentés utóvizsgálata (20/2008.)

5. Forint- és devizaszámla-vezetés, kondíciók meghatározása (21/2008.)

6. Pénzforgalom lebonyolítása (VIBER, GIRO, bankkártya, STEP2 kiegyenlítés) (22/2008.)

7. A távmunka informatikai kapcsolata címû vizsgálat utóvizsgálata (23/2008.)

8. Az EBEAD rendszer informatikai vizsgálata (24/2008.)

9. Az MNB számviteli politikájának kialakítása, ideértve a fõkönyvi és analitikus számlarend kialakítását, karbantartását

tárgyban készített 31/2007. számú jelentés utóvizsgálata (28/2008.)

10. Az informatikai változáskezelés tárgyában készített 6/2006. jelentés utóvizsgálata (30/2008.)

11. A Sportkör 2005. évi gazdálkodása tárgyában készített 56/2006. számú vizsgálati jelentés utóvizsgálata (32/2008.)

12. Támogatási rendszer (szponzorálás, adományozás, alapítványi kapcsolatok) tárgyban készített 1/2007. sz. jelentés utóvizs-

gálata (33/2008.)

13. Az Inforex tárgyában készített 50/2006. számú jelentés utóvizsgálata (34/2008.)

14. Az MNB 2007. évi fejlesztési és általános mûködési költségtervének, illetve pénzügyi tervének összeállítása, tervezési

rendszere tárgyban készített 17/2007. sz. jelentés utóvizsgálata (35/2008.)

15. A Unix operációs rendszerek tárgyában készített 13/2006. jelentés utóvizsgálata (37/2008.)

16. A Step2 rendszer tárgyában készített 16/2006. jelentés utóvizsgálata (38/2008.)

17. A biztonsági mentések másodpéldányainak kezelése tárgyában készített 22/2006. jelentés utóvizsgálata (39/2008.)

18. MNB napi devizapozíciójának meghatározása (operatív napi jelentés) tárgyban készített 7/2008. számú jelentés utóvizs-

gálata (40/2008.)

19. A közös használatú azonosítók kezelése tárgyában készített 34/2006. sz. jelentés utóvizsgálata (41/2008.)

20. A Logisztikai Központ beruházás megvalósítása (42/2008.)

21. A bérelszámolás folyamata (43/2008.)

22. Tûzfal infrastruktúra általános informatikai vizsgálata (44/2008.)

23. Az Integrált Emissziós Rendszer informatikai vizsgálata (47/2008.)

24. Az SAP Bázis modul tárgyában készített 6/2008. jelentés utóvizsgálata (48/2008.)

25. A Magyar Pénzverõ Zrt. telephelyén tárolt nemesfémek mennyiségének ellenõrzésérõl (49/2008.)

26. Azonnali tartalékközpont (50/2008.)

27. A védelmi célú készpénzkészlet 2008. évi leltározásának ellenõrzése (51/2008.)

28. Biztonsági mentések rendszere (3/2009.)

29. Tárgyieszköz- és készletgazdálkodás (6/2009.)

30. Monetáris Politikai Eszköztár (MPE) informatikai vizsgálata (7/2009.)

31. Informatikai beszerzések (10/2009.)

32. Beszerzési tevékenység tárgyában készített 5/2008. számú jelentés utóvizsgálata (14/2009.)
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A belsõ ellenõrzési szervezet vizsgálatainak 
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megállapításainak, ajánlásainak összefoglalása



33. Beruházási projektek lebonyolítása tárgyban készített 36/2007. számú jelentés utóvizsgálata (15/2009.)

34. A Beszerzési workflow tárgyában készített 14/2008. számú jelentés utóvizsgálata (16/2009.)

35. A Magyar Pénzverõ Zrt. telephelyén tárolt nemesfémek mennyiségének ellenõrzésérõl (19/2009.)

II. A BELSÕ ELLENÕRZÉSI SZERVEZET – AZ FB HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÉMÁKRA
VONATKOZÓ – 2008. ÉVI VIZSGÁLATAI SORÁN TETT (A BESZÁMOLÓBAN NEM 
SZEREPLÕ) FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAINAK, AJÁNLÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A beruházási és a belsõ gazdálkodási tevékenység ellenõrzése során négy közepes és két alacsony kockázatú megállapí-

tást, valamint három ajánlást tettek a kontrollok javítása érdekében. A beszerzéseket bonyolító Központi beszerzésen dol-

gozók munkaköri leírásai esetenként nem voltak összhangban a ténylegesen végzett tevékenységgel. A közbeszerzési eljárások-

nál az összeférhetetlenségi nyilatkozatok kitöltése több esetben tartalmilag hiányos volt. A döntéshozóként részt vevõ munka-

vállalók egyáltalán nem nyilatkoztak az összeférhetetlenségrõl. Kulcsemberkockázatot és kontrollhiányosságot tapasztaltak a

közbeszerzések összeszámítási (az azonos, hasonló rendeltetésû tárgyak beszerzésének egy eljárás keretében való lebonyolítá-

sa) folyamatában. Az ajánlások a beszerzési rendszer és gyakorlat szabályozási környezetének, a menedzsmentkontroll szere-

pének és a folyamatok hatékonyságának erõsítését célozták. A szorosan vett mûködési költségeken (pl. személy és bérjellegû

költségek, értékcsökkenési leírás, rezsiköltségek stb.) kívüli költségek tekintetében a kontroll erõsítése céljából javasolták,

hogy a Központi beszerzés idõszakonként készítsen jelentést a nem tervezett, valamint a tervezett, de elmaradt beszerzésekrõl.

Javasolták továbbá azt is, hogy a Központi beszerzés a költséggazdákkal együttmûködve – a tapasztalatok hasznosítása érde-

kében – dolgozza ki az egyes beszerzésekhez kapcsolódó szállítók minõsítési rendszerét.

A tanácsadás jellegû szolgáltatások ellenõrzése során megfelelõnek találták az igénybe vett, egyedi projektekhez nem kap-

csolható tanácsadás jellegû szolgáltatások indokoltságát, kontrolláltságát, dokumentáltságát, valamint külsõ és belsõ elõírások-

kal való összhangját.

Rendben lévõnek értékelték a MNB-t terhelõ adók és járulékok dokumentáltságát, teljes körûségét, továbbá a bevallások

benyújtásának és az elszámolások pénzügyi teljesítésének idõbeliségét. (A bér jellegû jövedelmekhez kapcsolódó adók és járu-

lékok helyességének ellenõrzése nem képezte a vizsgálat tárgyát.) 

A Felügyelõbizottság által elrendelt bérelszámolási folyamat vizsgálatának folyamattesztjei alapján egy magas, két közepes

és három alacsony kockázatú megállapítást tettek, valamint két ajánlást fogalmaztak meg. A felmentési idõre járó bér, a vég-

kielégítés, valamint a betegszabadság számításának alapját képezõ napi átlagkereset összegét az EEF által alkalmazott SAP HR

hibásan számította. Egy esetben az ún. szabadságmegváltás hibás kiszámítását és egy másik esetben a „négy szem” elv alkalma-

zásának hiányát állapították meg. Szükségesnek tartották továbbá az átlagos költségtérítésre vonatkozó szabályok és eljárások

integritásának erõsítését, valamint a munkaköri leírások aktualizálását. Ajánlásként fogalmazták meg a bérszámfejtés hibáinak

és a kollektív szerzõdés változásainak dokumentált módon történõ nyomon követését. 

Az informatikai vizsgálatok keretében elvégezték a KBER Belsõ ellenõrzési bizottsága által kezdeményezett IT-rendszerek

karbantartása és üzemeltetése vizsgálatot, amely a KBER rendszereivel kapcsolatos incidens- és problémakezelésre koncent-

rált. Az eljárásokat alapvetõen megfelelõnek találták. Egy közepes kockázatú megállapítás a szolgáltatásiszint-szerzõdések ki-

alakítására vonatkozott. 

A Beszerzési workflow informatikai vizsgálata során a kiszolgáló infrastruktúrát érintõen az operációs rendszer, biztonsági fris-

sítéseket is tartalmazó, hibajavító csomagjának telepítését hiányolták. 

A statisztikai adatgyûjtések interneten keresztüli adatbefogadásának vizsgálata során több megállapítást és ajánlást tettek. Egy

magas kockázatú megállapítás a külsõ adatszolgáltató ügyfeleket kiszolgáló szerverekre vonatkozott, amelyekrõl néhány eset-

ben hiányoztak az operációs rendszer hibajavító csomagjai és biztonsági frissítései. Ezzel kapcsolatban megállapították azt,

hogy az adminisztrátorok nem rendelkeztek egyedi, nevesített felhasználói fiókkal, így nem volt biztosított a tevékenységük

utólagos ellenõrizhetõsége. A rendszeradminisztrátori és rendszergazdai szerepkörök tekintetében összeférhetetlenséget, és a

jelszó szabályok érvényesítésével kapcsolatos problémákat is feltártak. 

MAGYAR NEMZETI BANK
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A tûzfal infrastruktúra vizsgálata során az információbiztonság  fokozását ajánlották. A megállapítások a jogosultsági rendszer-

rel, az eszközök fizikai biztonságával és az operációs rendszer frissítésével volt kapcsolatos, valamint egyéb dokumentációs jel-

legû hiányosságokra vonatkozott. 

Az Integrált Emissziós Rendszer (IER) informatikai ellenõrzése eredményeként a 2008. év elejétõl bevezetett informatikai

rendszerhez való széles körû hozzáférési jogosultságoknak csökkentését tartották szükségesnek. 

Az Azonnali tartalékközpont vizsgálatakor a szerverterem relatív páratartalmára vonatkozóan az alacsony alsó és magas felsõ

riasztási értékeket kifogásolták. Javasolták továbbá, hogy töröljék a szerverterem beléptetõ rendszerébõl azoknak a munkavál-

lalóknak az engedélyeit, akik részére az állandó belépés biztosítása nem szükséges.

A BELSÕ ELLENÕRZÉSI SZERVEZET VIZSGÁLATAINAK TÉMÁI ÉS AZ FB HATÁSKÖRÉBE...
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1. Az MNB Felügyelõbizottsága – mint a jegybank törvényes mûködését ellenõrzõ testület – felkérést kapott Simor András úr-

tól, az MNB elnökétõl, hogy vizsgálja meg: fennáll-e esetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 57. §-ában meg-

határozott összeférhetetlenség.

A felkérés alapját és indokát az képezte, hogy ez ügyben a magyar sajtóban különbözõ találgatások és feltételezések jelen-

tek meg.

2. A Felügyelõbizottság 2009. március 26-i zárt ülésén megvitatta Simor András úr felkérését, és ez ügyben – többek között

– az alábbi határozatot hozta:

2.1. A Felügyelõbizottság elfogadja Simor Andrásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének dr. Balassa Ákoshoz, az Fb elnö-

kéhez írt, 2009. március 24-i keltezésû levelében foglalt felkérést, és úgy határoz, hogy megvizsgálja a Simor András

elnök úrral, mint a jegybank elnökével kapcsolatban a sajtóban felvetett esetleges összeférhetetlenségi kérdést.

2.2. Az Fb kizárólag az MNB-törvény 57. §-ában megfogalmazott összeférhetetlenségi viszony vizsgálatában tartja magát

illetékesnek, és ezért csak ezt a kérdést vizsgálja, a sajtóban felvetett egyéb kérdésekkel – illetékesség híján – nem fog-

lalkozik.

2.3. A tárgybani összeférhetetlenségi kérdés vizsgálatával a Felügyelõbizottság alkalmi munkacsoportot bíz meg.

3. A Felügyelõbizottság által megbízott, a Felügyelõbizottság tagjaiból álló alkalmi munkacsoport az MNB-törvény 57. §-ában

megfogalmazott összeférhetetlenség fennállásának kérdését a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

3. §-ában meghatározott fogalmak figyelembevételével vizsgálta.

4. A vizsgálat során a munkacsoport kérdéseket tett fel Simor András elnök úrnak többek között arról, hogy 

– Magyarországon és külföldön mely társaságokban van és milyen befolyása, valamint az MNB-törvény 57. §-ában megha-

tározott jogviszonya, és mi ezen társaságok tevékenységi köre; 

– érintettek-e az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott módon vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozói.

A munkacsoport e kérdéseket illetõen nyilatkozatokat és közléseket kapott Simor András elnök úrtól, különbözõ iratokat

kért be, kapott és tanulmányozott.

5. A kapott információk alapján nem merültek fel olyan ismeretek, nem tárultak fel olyan tények, amelyek szükségessé tették

volna, hogy a munkacsoport más szerveket keressen meg, további személyeket hallgasson meg és egyéb iratokat vizsgáljon

meg.

6. Simor András elnök úr által a munkacsoport tudomására hozott tények (nyilatkozatok és iratok) szerint Simor András el-

nök úrnak két társaságban van befolyása (tulajdonrésze):
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5. sz. melléklet

[B) rész 8. pontjához]

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottságának
nyilatkozata 
(ténymegállapítások és állásfoglalás)



– Magyarországon: Simor Pénzügyi Tanácsadó Kft. (90%)

– Cipruson: Trevisol Management Services Ltd. (100%)

6.1. A Simor Pénzügyi Tanácsadó Kft. tevékenységi köre: üzletviteli tanácsadás; máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb ok-

tatás; máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás; titkári, fordítói tevékenység.

Ezen tevékenységek alapján a kft. nem minõsül sem pénzügyi intézménynek, sem kiegészítõ pénzügyi szol-

gáltatást végzõ egyéb jogi személynek, sem befektetési vállalkozásnak.

A PSZÁF a Simor Pénzügyi Tanácsadó Kft. tevékenységét a társaság fennállása óta sem saját ellenõrzési terve, sem pe-

dig bejelentés vagy panasz alapján nem vizsgálta. A Felügyelõbizottság tudomására nem jutott olyan tény, adat vagy

információ, amely a társaság jogszerûtlen mûködését jelezte, illetve az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott össze-

férhetetlenséget érintette volna.

6.2. A Trevisol Management Services Ltd. Társaság – az alapító dokumentum szerint – pénzügyi szolgáltatást és befekte-

tést társaságon kívüli személyek részére, azaz üzletszerûen, nem végezhet; és – Simor András elnök úr közlése szerint

– nem végez.

A vizsgálat nem terjedt – nem is terjedhetett – ki annak feltárására, hogy a társaság az engedélyezett tevékenységi kö-

rön túl végzett-e mást, de ilyen tény nem is jutott tudomására.

7. Simor András elnök úr nyilatkozata szerint nem él közös háztartásban közeli hozzátartozóval, tehát e tekintetben rá korlá-

tozó vagy bejelentést igénylõ szabály nem vonatkozik.

8. Az alkalmi munkacsoport feladatát teljesítette, munkáját befejezte, következtetéseirõl jelentést adott a Felügyelõbizottság-

nak, amely azt elfogadta.

9. A Magyar Nemzeti Bank Felügyelõbizottsága az elvégzett vizsgálat, ennek keretében a kapott nyilatkozatok és

a megvizsgált iratok alapján határozatilag megállapítja, hogy Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

esetében az MNB-törvény 57. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

10. Jelen nyilatkozatot az MNB Fb tagjainak egyhangú határozatával 2009. április 23-i ülésén fogadta el.

K. m. f.

A Felügyelõbizottság nevében:

Dr. Balassa Ákos

Elnök

A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK NYILATKOZATA 
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A Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelõbizottsága tagjainak közös beszámolója 

az Országgyûlésnek 

a Felügyelõbizottság éves munkájáról

2008. június–2009. június
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