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Bevezető

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.tör-
vény(atovábbiakban:MNB-törvény)[14.§(10).bek.]
alapjánafelügyelőbizottságitagazőtmegválasztóOr-
szággyűlésnek, illetőlegazőtmegbízóminiszternek
tájékoztatásikötelezettséggeltartozik.

Az MNB Felügyelőbizottságának 2015. július 28-i
ülésén, 2015-1/VI. számú határozatával elfogadott
ügyrendje2.§-nak(8)bekezdéseatájékoztatásikö-
telezettségre vonatkozóan kimondja: „Azfbelnöke
és tagjai – az MNB tv-ben előírt kötelezettségnek

megfelelően–éventesaját tevékenységükrőlközös
beszámolótkészítenek,ésaztmegküldikazOrszággyű-
lésnek,illetőlegaminiszternek.Ezentúlisazfbelnöke
éstagjai–igényszerint–tájékoztatásikötelezettséggel
tartoznakazőketmegválasztóOrszággyűlésnek,ille-
tőlegazőketmegbízóminiszternek.”

AMagyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága a tár-
gyaltbeszámolásiidőszak13ülésén75témáttárgyalt
érdemben,s117határozatothozott,melyből97-et
egyhangúlagfogadottel.





A) rész 
A Felügyelőbizottság  
tevékenységének keretei
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1. A Felügyelőbizottság jogállása, 
hatásköre, feladata, személyi 
összetétele

AFelügyelőbizottságműködésére(jogállására,hatás-
körére, feladatára) alapvetően azMNB-törvényben
ésagazdaságitársaságokrólszólótörvényben(Gt.),
illetve2014.március15-étkövetőenaPolgáriTörvény-
könyvrőlszólótörvénybenfoglaltakazirányadók.Az
MNB-törvény7.§-aértelmébenaGt.1rendelkezéseit
aFelügyelőbizottságranézveazMNB-törvénybenmeg-
határozotteltérésekkelkellalkalmazni.

AzMNB-törvény14.§szerintazFelügyelőbizottság
feladataazMNBfolyamatostulajdonosiellenőrzése.
HatáskörenemterjedkiaMagyarNemzetiBanknak
azMNB-törvény4.§-ának(1)-(9)bekezdéseibenmeg-
határozottfeladataira,illetveazoknakazMNBered-
ményregyakorolthatására.

A hivatkozott, Felügyelőbizottság hatáskörébe nem
tartozóMNBfeladatokakövetkezők:

1.amonetárispolitikameghatározásaésmegvalósítása,

2.bankjegy-ésérmekibocsátás,

3.deviza-ésaranytartalékképzéséskezelés,

4.devizatartalék kezeléssel és árfolyam-politikával
kapcsolatosdevizaműveletekvégzése,

5.fizetési-, elszámolási- és értékpapír-elszámolási
rendszerekkialakítása,felvigyázása,

6.statisztikai információk gyűjtése, nyilvánosságra
hozatala,

7.makroprudenciálispolitikakialakítása,arendszer-
kockázatokfeltárása,megelőzése,kezelése,hitelpi-
acizavareseténhitelezésösztönzése,túlzotthitelki-
áramlásaeseténahitelezésvisszafogása,

8.szanálásihatóságifeladatokellátása,

9.pénzügyiközvetítőrendszerfelügyeleténekellátá-
sa, zavartalan, átlátható és hatékonyműködésé-
nekbiztosítása,szervezetekésszemélyekprudens
működésének elősegítése, tulajdonosok gondos
joggyakorlatánakfelügyelete,kockázatokfeltárása,
csökkentése,megszűntetése,megelőzőintézkedé-
sekalkalmazása,szolgáltatásokatigénybevevőkér-
dekeinekvédelme,apénzügyiközvetítőrendszerrel
szembeniközbizalomerősítése.

A FelügyelőbizottságMNB-törvény szerinti további
feladataazMNBbelsőellenőrzésiszervezetének–az
említettkorlátozásokkaltörténő– irányítása. (AFe-
lügyelőbizottsághatáskörébenemtartozófeladatok
tekintetébenaBelsőellenőrzésfelettiirányításijogot
azMNBIgazgatóságagyakorolja.)

AzMNBAlapítóOkirataszerintaFelügyelőbizottságaz
ellenőrzésihatáskörébetartozókérdésekbenavezető
tisztségviselőktől(igazgatóságtagjai)ésazügyveze-
tőigazgató(k)tólszóbanvagyírásbanfelvilágosítást
kérhet,amelyetamegkeresetteknek,vagyazáltala
kijelöltszemélynek5munkanaponbelülkellírásban
teljesítenie.

AFelügyelőbizottságaGt.35.§-ának(1)bekezdése
alapjánegyesellenőrzésifeladatokelvégzésévelbár-
melytagjátmegbízhatja,illetveazellenőrzéstállandó
jelleggelismegoszthatjatagjaiközött.

AFelügyelőbizottsághaladéktalanulkötelesértesíteni
azMNBelnökét–ésszükségeseténaMagyarÁllamot,
mintrészvénytulajdonostképviselőnemzetgazdaságimi-
nisztert–haellenőrzésitevékenységesorán–megítélé-
seszerint–jogellenességet,azAlapítóOkiratbaütköző
tényt,vagyazMNBérdekeitsértőkörülménytészlel.

1Ajelentéstöbbhelyenhivatkozikamárhatályonkívülhelyezett2006.éviIV.törvényre.Ennekoka,hogyahatályos,aMagyarNemzetiBankról
szóló2013.éviCXXXIX.törvénytöbbszakaszábanmégazemlített,márhatálytalantörvényhelyeketidézi,sezenállapotkodifikációsrendezése
ajelentéskibocsátásáignemtörténtmeg.
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AzMNB-törvény14.§(8)bekezdésealapjánafelü-
gyelőbizottságtagjainakmegbízatásaazOrszággyűlés
megbízatásánakidőtartamáraszól,ésazOrszággyűlés
megbízatásánakmegszűnéséigtart.

AzMNB-törvény14.§-ának(4)bekezdéseszerintaz
Felügyelőbizottságtagjai:

a)azOrszággyűlésáltalválasztottelnöke,

b)azOrszággyűlésáltalválasztotttovábbiháromtag,

c)aminiszterképviselője,

d)aminiszteráltalmegbízottszakértő.

Felügyelőbizottságitagnakhitelintézeti,pénzügyi,illet-
veszámvitelikérdésekbenkiemelkedőszakmaiismere-
tekkelrendelkező,valamintazországgyűlésiképviselők
választásánválaszthatómagyarállampolgártlehetje-
lölni.AFelügyelőbizottságtagjaiazMNB-törvénynek
megfelelően évente nyilvános vagyonnyilatkozatot
tesznek.

AzOrszággyűlés2015.július6-ánmegtartottülésnap-
jánhozottdöntésealapjánParlamentakövetkezővá-
lasztotttagokbólállóFelügyelőbizottságothoztalétre:

1.  számú táblázat

Dr. Papcsák Ferenc
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának elnöke

Madarász László
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának tagja

Dr. Szényei Gábor András
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának tagja

Dr. Nyikos László
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának tagja

EztkövetőenatulajdonosképviseletébeneljáróVargaMihálynemzetgazdaságiminiszterOrbánGábortés 
Dr.TóthAttilaSimontjelölteatestülettagjának–2015augusztusátólOrbánGáborhelyébeMolnárIstvánlépett.
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2.  számú táblázat

Dr. Tóth Attila Simon
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagja

Molnár István
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagja

Ateljesnévsorakövetkezőképpenalakul:

3.  számú táblázat
Tisztség Név

Elnök: Dr.PapcsákFerenc

Tagok:

Madarászlászló MolnárIstván

Dr.SzényeiGáborAndrás Dr.TóthAttilaSimon

Dr.Nyikoslászló

Balróljobbra:Dr.TóthAttilaSimon,Dr.Nyikoslászló,Madarászlászló,Dr.PapcsákFerenc(elnök),Dr.SzényeiGáborAndrás,MolnárIstván

Azújonnanmegválasztotttagokvagyonnyilatkozat-tételikötelezettségüknekelegettettek.
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2. A felügyelőbizottság működésének 
fő jellemzői, ülésezési és 
döntéshozatali rendje

AzMNB-törvénybenmeghatározottfelügyelőbizottsági
feladatkörfókuszaajegybankfolyamatosműködésé-
nekellenőrzésénvan.AFelügyelőbizottságarávonat-
kozótörvények,asajátügyrendje,valamintatestület
működésesorán,atagokáltalközösendefiniált,bel-
sőműködésialapelvekalapjánvégziatevékenységét.
Ellenőrzőtevékenységénekfőformájaafelügyelőbi-
zottságiülések,amelyektémáitazaudituniverzumon
alapulóéves,ún.gördülőmunkaterveállapítjameg.
Ehivatalosösszejöveteleketáltalábanhavontatart-
ják,ezekenazMNBilletékesvezetőinekésmeghívott
szakértőinekjelenlétébenajegybanktevékenységére
vonatkozó írásos dokumentumokat (beszámolókat,
előterjesztéseket, tájékoztatókat, valamint vizsgála-
ti jelentéseket) tárgyal.Kétülésközöttelektronikus
útonishozhathatározatot.Szükségeseténatestület
vizsgálatotrendelel–azeljárástárgyának,céljának,
időtartamánakésarendelkezésreállóforrásmegha-
tározásával –,melynek vezetésével valamely tagját
bízzameg.Afelügyelőbizottságdöntéseit–többségi
szavazássalhozott–határozatiformábaönti,emellett
ajánlásokatéskéréseketismegfogalmazhat.

Afelügyelőbizottságműködésénekszervezése–ajegy-
bankszervezeténbelülműködőtitkárságsegítségeré-
vén–afelügyelőbizottságelnökénekfeladata.Afelü-
gyelőbizottságüléseiremegkellhívniazMNBelnökét
ésabelsőellenőrzésvezetőjét.Amennyibenazülésen
nemtudrésztvenniazMNBelnöke,azMNBtv.10.§
(8)szerintihelyettesehelyettesíti,amennyibenatör-
vényszerintihelyettesesemtudrésztvenniazülésen,
akkorazMNBelnöke,egy nevébennyilatkozattételre
feljogosítottszemélytdelegálhatazülésre.Afelügyelő-
bizottságelnöke,vagyakadályoztatásaeseténazáltala
üléslevezetésérekijelöltfelügyelőbizottságitagafelü-
gyelőbizottságüléseiremeghívjaafelügyelőbizottság-
galvalókapcsolattartásrakijelöltszemélyt,továbbáaz
egyesnapirendektárgyalásához–felügyelőbizottsági

tagvagyafelügyelőbizottságiülésállandómeghívott-
ja,illetőlegvalamelynapirendipontelőadójaelőzetes
kezdeményezéséreis–továbbiszemélyeketismeghív-
hat.AzÁllamiSzámvevőszékképviselőjeaFelügyelő-
bizottságüléseireesetijelleggelmeghívható.Afentiek
értelmébenagyakorlatbanazMNBelnökétajegybank
főigazgatójahelyettesítiállandójelleggel,kiegészülve
aszámviteliigazgatóval,valamintabelsőellenőrzés
vezetőjével.Azegyesnapirendipontokhozmagukaz
előterjesztőkjavasoljákrendszerinttovábbiszemélyek
meghívását,amelyeléatestületsohanemgördítaka-
dályt.Afelügyelőbizottságésakönyvvizsgálóközött
létrejöttmegegyezésértelmébenazauditorazülések
állandómeghívottja,segyébelfoglaltsága,valamint
atárgyalandótémákáltaliérintettségementénhatá-
rozjelenlétéről.

Afelügyelőbizottságülésefőszabálykéntnemnyilvá-
nos,azoncsakajogszabályésazügyrendáltalmeg-
szabottszemélyekvehetnekrész.Atestületezentúl
zártülést is tarthat,melyencsaka tagok, valamint
afelügyelőbizottságáltalmeghatározottszemélyekve-
hetnekrészt.Afelügyelőbizottságüléseirőlhitelesített
írásosjegyzőkönyvéshangfelvételiskészül,melynek
elkészítéséről–ajegybankilletékesszervezetiegysége,
valamintgyorsíróigénybevételerévén–atitkárság-
vezetőgondoskodik.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó ügyek-
benfolyamatosantájékozódikazMNBműködésével
kapcsolatosdöntésekrőlésazokhátteréről,emellett
módjavanazüléseiközöttiidőszakbanahalaszthatat-
lan,aktuálissáválóügyekbenazonnalifelvilágosítást
kérni,azMNBvezetőivelkapcsolatotkezdeményezni.
Afelügyelőbizottságazülésekről,illetveahatározata-
irólközleményformájában,évesjelentéseelérhetővé
tételévelvagymásmódon–főszabálykéntazelnök
révén–anyilvánosságottájékoztathatja.
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3. A felügyelőbizottság kapcsolata  
az Országgyűléssel, a tulajdonossal,  
az Állami Számvevőszékkel

AfelügyelőbizottságtevékenységétazOrszággyűléstől
nyertfelhatalmazás,valamintaMagyarNemzetiBank
tulajdonosának,amagyarállamnakaképviseletében
eljárónemzetgazdaságiminisztermegbízásaalapján
végzi,melyretekintettelafelügyelőbizottságbeszá-
molásikötelezettséggeltartozikazOrszággyűlésnek,és
anemzetgazdaságiminiszternek.Afelügyelőbizottság
azMNBfolyamatosműködésétatulajdonosérdekei
alapján,azokképviseletébenellenőrzi.

3.1. A FeLüGyeLőBIZOTTSÁG 
kAPcSOLATA AZ OrSZÁGGyűLéSSeL

Azelmúltévekbena felügyelőbizottságbeszámoló-
itazOrszággyűlés–minttestület–,ésaképviselők
megkapták.AjelenbeszámolásiidőszakbanazOrszág-
gyűlésésbizottságairészérőlszemélyeskonzultációk
indokoltságanemmerültfel,ilyenekrenemkerültsor.

3.2. A FeLüGyeLőBIZOTTSÁG éS 
A réSZvéNyTuLAjDONOST 
kéPvISeLő NeMZeTGAZDASÁGI 
MINISZTer kAPcSOLATA

Afelügyelőbizottságbeszámolóitatulajdonostkép-
viselő nemzetgazdasági miniszter is rendszeresen

megkapja. Aminiszter a felügyelőbizottság írásbeli
beszámolói,valamintafelügyelőbizottságbadelegált
szakértőjénekésképviselőjénektájékoztatásaalapján
informálódikafelügyelőbizottságtevékenységéről.

3.3. A FeLüGyeLőBIZOTTSÁG éS AZ 
ÁLLAMI SZÁMvevőSZék 
eGyüTTMűköDéSe

AzÁllamiSzámvevőszékelnökével2002-benmegál-
lapodásszületettazegyüttműködésformáiról.Kép-
viselője résztveheta felügyelőbizottságülésein,az
ÁllamiSzámvevőszékrendszeresenmegküldiafelü-
gyelőbizottságnakazMNBellenőrzésére vonatkozó
programját.

AzÁllamiSzámvevőszékkelazegyüttműködéstárgy-
szerűéskorrekt.Afelügyelőbizottságkonzultációkkal
issegítiazÁSzellenőrzőtevékenységét;ezekenameg-
beszélésekenatapasztalatokinformálisegyeztetésére
issorkerül.MígafelügyelőbizottságazMNBműkö-
désétfolyamatosjelleggelellenőrzi,addigazÁllami
Számvevőszékalkalmankéntvégezátfogóbbellenőr-
zést;ekkorazMNBmegelőzőévigazdálkodását,ésaz
alapvetőfeladatokkörébenemtartozótevékenységét
isvizsgálja.
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4. A felügyelőbizottság működését 
elősegítő személyi, technikai és 
pénzügyi feltételek

AMagyarNemzetiBankelnökénekaMagyarNemze-
tiBankSzervezetiésMűködésiSzabályzatárólszóló
1/2016.(II.18.)MNButasításaszerint afelügyelőbi-
zottságműködésénekésfeladataizavartalanellátá-
sánaktárgyi,személyiéspénzügyifeltételeirőlaBank
gondoskodik. Ennek részeként a felügyelőbizottság
mellett–ellenőrzésitevékenységéneksegítéseérde-
kében–titkárságotműködtet,amelyaBankbelsősza-
bályaiésafelügyelőbizottságügyrendjeszerintellátja
afelügyelőbizottságmunkájávalkapcsolatosegyezte-
tési,szervezésiésegyébtitkárságifeladatokat,gondos-
kodikafelügyelőbizottságmunkavégzéséhezszükséges
adminisztratívfeltételekmegteremtéséről.Kapcsola-
tottartaBankmunkaszervezeténekképviseletében
eljáró Központi beszerzési és üzemeltetési igazga-
tósággal, a belső ellenőrzési szervezet vezetőjével,

valamintszerveziéskoordináljaafelügyelőbizottság
kapcsolattartásátazOrszággyűléssel,annakbizottsága-
ival,aNemzetgazdaságiMinisztériummalésazÁllami
Számvevőszékkel.

A felügyelőbizottságműködésének és feladatai za-
vartalanellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeiről
azMNB gondoskodik. Ennekmegfelelően azMNB
irodahelyiséget,irodaiberendezéseketéseszközöket
biztosítafelügyelőbizottságtitkársága,ésafelügyelő-
bizottságitagokszámára.

Afelügyelőbizottság2016.éviköltségtervéta2015.
november27-éntartottülésén,a2015-5/VI.számú
határozatával fogadtael,melynek felhasználásátaz
alábbi,egybefoglalttáblázatszemlélteti:

4.  számú táblázat

költségnem megnevezés 2016. év Terv
(eFt)

2016. év  TéNy
(eFt)

üzletivendéglátásköltségei 1 000 1166

Szakértőidíjak  50 000 15478

Taxi-ésutazásiköltség,parkolódíj  3 000 1 202 

Szakkönyvek,folyóiratok,irodaszerekésegyébadminisztrációsanyagokköltsége  5 000 892

Sajátgépjárműhasználatának,valamintaszemélyijuttatáskéntadottparkolóbérletköltsége  5 000 537 

Mobiltelefonokköltsége  1 000 320 

Felügyelőbizottságijelentésnyomdaiköltsége  250 226

Futárszolgálat  400 158

Irodaigépekjavításiéskarbantartásiköltségei  500 7 

összesen  66 150 19986 
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Megkell jegyezni,hogyavizsgálatoksoránalkalma-
zott jogiszakértőkáltalnyújtottszolgáltatásokdíja–
afenti(19 968 388 Ft)költségvetésenfelül–további
75.660.250.-Ftösszegű,atestületáltalkezdeményezett,
ugyanakkor a bázisalapú tervezésből adódóan előre
nemlátható,közvetlenülaJogiigazgatóságköltségve-
tésébenlévőmegtakarításokáltalfedezettkiadástje-
lentett.EnnekkövetkezményekéntaMagyarNemzeti
BankFelügyelőbizottsága2016.éviköltségvetésének
teljesüléseazeredetilegtervezetthezképest45%-kal
magasabbösszegre–95.646.588 Ft-ot–sikerült,mely
pótlólagosforrásokigénybevételétigényelte.

A2017.évrevonatkozóköltségvetéskidolgozásaso-
ránaSzámviteliIgazgatóságmunkatársaivalfolytatott
konzultációeredményekéntszükségesséváltakorábbi
struktúrátóleltérőszerkezetirendkidolgozása.A2016.
évbenvilágossávált,hogybizonyosköltségcsoportok
azeddigitervezésirendben–jelentéktelenösszegük
miatt – indokolatlanul szerepeltek, míg mások (az
iméntmáremlített jogi szakértőiköltségek)abázis
alapontörténőtervezésmiattnemkerültekbeakidol-
gozottszerkezetbe,sígymegnehezítettékakésőbbi,
évközbenipénzügyiteljesítésfolyamatát.

Fentiekrefigyelemmelafelügyelőbizottság2016.nov-
ember30-iülésénmeghozott2016-12/IX.számúha-
tározatávalazalábbitartalmú,a2017.évrevonatkozó
költségvetéstfogadtael:

5. számú táblázat

költségnem megnevezése összeg
(eFt)

üzletivendéglátásköltségei 1 500

Igénybevettjogiszakértőkköltsége 100 000

Egyébszakértőidíjak,szolgáltatásokköltsége 50 000

Taxi-ésutazásiköltség,parkolásidíj 2 000

Sajátgépjárműhasználatának,valamintaszemélyijuttatáskéntadottparkolóbérletköltsége 2 500

MNBtulajdonúgépjárműveküzemanyagköltsége 2 500

Szakkönyvek,folyóiratelőfizetésiköltségek 1 000

Irodaszerek,fénymásolás,nyomtatásköltsége 1 000

Mobiltelefonokköltsége 1 000

Felügyelőbizottságijelentésnyomdaiköltsége 250

Futárszolgálat 300

összesen 162 050

Azelfogadott2017.éviköltségtervajóváhagyottmun-
katervbenmegszabottellenőrzésiteendőknagyság-
rendjéttartjaelsősorbanszemelőtt,miközben–avo-
natkozóforráselkülönítésével,valamintösszegének
megemelésével–ténykéntkezeli,hogyazellenőrzések
soránabizottságnagyobbmértékbentámaszkodikjogi
szakértőksegítségére.Azegyébadatokatvizsgálvaazt
láthatjuk,hogybizonyosesetekben–atakarékosság
szemelőtttartásával–minimáliscsökkentésreislehe-
tőségnyílik.Ennekfényébena

•taxi-ésutazásiköltség,parkolódíj
•sajátgépjárműhasználatának,valamintaszemélyi
juttatáskéntadottparkolóbérletköltsége

•szakkönyvek,folyóiratelőfizetésiköltségek
•irodaszerek, fénymásolás, nyomtatás költsége (ez
utóbbi a 2016. évi költségtervben még az előző
költségnemmelösszevontanszerepelt)

•futárszolgálat

költségnemekreelkülönítettösszegekeseténavég-
összeget–a2016.éviszámokratekintettel–alacso-
nyabbmértékbenszabtamegatestület.

A fentiösszegeketazMNBazévespénzügyi tervé-
benrendreelkülönítette,arendelkezésrebocsátásés
afelhasználássoránfennakadás,problémanemvolt
tapasztalható.





B) rész 
A Felügyelőbizottság ellenőrzési 
tevékenysége során szerzett 
tapasztalatok 
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1. Általános tapasztalatok

1.1. A FeLüGyeLőBIZOTTSÁG 
TevékeNySéGéNek Fő jeLLeMZőI

AzMNBgazdálkodásánakegészérevonatkozóanafe-
lügyelőbizottság rendszeresen az alábbi anyagokat
tárgyalja:

•azévesüzleti terv irányelveirőlésazéves tervről
szólótájékoztatókat;

•anegyedévenkéntiésazegészévigazdálkodásról
szólótájékoztatókat;

•azMNBtulajdonábanállótársaságokműködéséről
szólóbeszámolókat.

AfelügyelőbizottságfoglalkozottazMNBműködésé-
nekmásfontoskérdéseivelis.üléseintájékoztatókat
vitatottmegamunkatervébenszereplőtémákban,az
MNBáltaladottfelvilágosításokkalkapcsolatban,és
afelügyelőbizottságbelsőügyeiről(ügyrendje,mun-
katerve,költségterve,iratkezelése,vizsgálatokkezde-
ményezése stb.). A testület folyamatos tulajdonosi
ellenőrzésénekmásiksúlypontjátabelsőellenőrzés
szervezetiegységellenőrzésimunkatervébenszereplő
–afelügyelőbizottságáltalisjóváhagyott,hatáskörébe
tartozó–vizsgálatokfigyelemmelkísérésejelenti.

Afelügyelőbizottság2016.éviműködésesoránlezárta
ajegybankingatlan-stratégiájánakésa2013-2015-ben
lebonyolított ingatlan-vásárlásainakellenőrzését,és
elfogadtaazeljárászáródokumentumát.Ezendönté-
sévelafelügyelőbizottságbefejeztea2015júliusában
megkezdett,aMagyarNemzetiBankkiemelkedőtár-
sadalmiérdeklődésreszámottartókezdeményezéseit
(Értéktár-program,alapítványitevékenységvizsgála-
ta, ingatlan-stratégia) vizsgáló ellenőrzéssorozatát.
Folytatva azonban a megkezdett eljárást, további

vizsgálatok megindításáról határozott, így egyebek
mellettgórcsőalávonjaajegybankinformatikaite-
vékenységét,támogatásipolitikájátésgyakorlatát,s
atavalytöbbülésenistárgyaltlétszám-ésbérpolitikai
elvekvizsgálataújabbfejezetekéntaMagyarNemzeti
Bankbérszínvonalaisazellenőrzésfókuszábakerült.

Mindemellett az elmúlt ellenőrzési időszak során,
a témák kiemelt jelentőségét felismerve, az ülések
napirendjénolyan,korábbannemtárgyalt,ajegybank
működésénektörténelmivonatkozásaitfeltáróelőter-
jesztésekisszerepeltek,mintpl.aCentralWechsel-
undCreditbankfelszámolásánakfolyamatáról,aBaj-
nai-kormányáltalazIMF-tőlfelvetthiteljogi-pénzügyi
körülményeirőlvagyaMagyarországáltalatrianoni
döntéskövetkezményekéntlétrejöttországokszámára
jóvátételkereténbelülkifizetettösszegekmegalapo-
zottságáról,arányárólésjogi-pénzügyisorsárólszóló
tanulmányok.

1.2. kAPcSOLAT éS eGyüTTMűköDéS 
AZ MNB veZeTéSéveL

Azújonnanfelállófelügyelőbizottságésazigazgatóság
együttműködéseajogszabályokáltalmegköveteltés
megengedettrendben,azelvártkeretekközött,teljes
rendbenzajlik.AzMNB,elegettéveajogszabályban
foglaltkötelezettségeineknegyedéventebeszámoltaz
ügyvezetésrőlésazMNBvagyonihelyzetéről,amely-
nekkeretébenmegküldiafelügyelőbizottságrészére
azaktuálisnegyedévbenhozott,afelügyelőbizottság
feladatkörétérintőigazgatóságihatározatokat.Ezen
túlmenőenazFBelnökét,atestülethatáskörébetar-
tozókérdéseketilletően,mindigmeghívjákazigazga-
tóságüléseire,melyekelőterjesztéseiatagokrészére
isrendelkezésreállnak.
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2. A Felügyelőbizottság által indított 
vizsgálatok

A Felügyelőbizottság vonatkozó határozataivalmég
a2015-ösesztendőbenelrendelte

•  az értéktár-program végrehajtását, 
•  a Magyar Nemzeti Bank alapítványokban történő 

részvételét, valamint 
•  a jegybank ingatlanstratégiáját 

célzóvizsgálatokat,kijelölteavizsgálatokatvégzőFB-
tagokat,meghatároztaazegyesvizsgálatoklefolyta-
tásárarendelkezésreállóidőtéskeretösszeget.Ennek
megfelelően:

6.  számú táblázat

vizsgálat tárgya vizsgálattal 
megbízott FB-tag Határidő

Értéktár-program Dr.SzényeiGábor 2016.március31.

Ingatlanstratégia Dr.Nyikoslászló 2016.február29.

Alapítványirészvétel Madarászlászló 2016.március31.

Atervezettvizsgálatokatameghatározotthatáridőkre
maradéktalanulnemsikerültlezárni,ígyazalapítványi
részvételvizsgálatánakbefejezése2016júniusára,az
ingatlanstratégiavizsgálatánakbefejezésepedig2017.
januárratolódott.Ezentúlmenőenatestületazalábbi
határozatokkalakövetkező,továbbivizsgálatokelindí-
tásárólrendelkezett:

•2016-4/XIv. – a Magyar Nemzeti Bank belső mű-
ködésével kapcsolatos kockázatok kezelésének 
vizsgálatáról,

•  2016-10/X. – a Magyar Nemzeti Bank informatikai 
tevékenységének átfogó vizsgálatát célzó vizsgálat 
elindításáról, 

•  10/2017 (I.27.) – a Magyar Nemzeti Bank személyi 
jellegű ráfordításainak és a munkavállalók kereseti 
színvonalának alakulására vonatkozó vizsgálat in-
dításáról, 

•  22/2017 (II.24.) – a Magyar Nemzeti Bank támoga-
tási tevékenységével kapcsolatos vizsgálat elindítá-
sáról, és az egyéb, kapcsolódó kérdésekről 

Atárgyalt időszaksoránafentelrendeltvizsgálatok
közül–azingatlanstratégiaésazalapítványirészvétel

ellenőrzésétcélzóeljárásontúl–egyelőrecsakaMa-
gyarNemzetiBank belsőműködésével kapcsolatos
kockázatokkezelésénekellenőrzésefejeződöttbe.

2.1. A TÁrGyALT eLLeNőrZéSI 
IDőSZAk SOrÁN vIZSGÁLT 
TéMAkörök, keZDeMéNyeZéSek 

2.1.1. A tárgyalt ellenőrzési időszak során 
lezárt vizsgálatok

2.1.1.1. A Magyar Nemzeti Bank alapítványi 
tevékenységének vizsgálata

AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságaakezde-
tektőlfigyelemmelkísérteaPallasAthénéalapítványok
létrehozását,majdműködésükmegkezdését.Annak
érdekében,hogyátfogóéstárgyilagosképetkapjon
egy ilyen kiemelten fontos tevékenységről, a Felü-
gyelőbizottság2015.szeptember25-iülésén2015-3/
IX. határozatával vizsgálat lefolytatásamellettdön-
tött.Ennektémaköreitazalábbiakszerinthatározta 
meg:

1.Azalapítványrendeléstörvényikeretei,azMNBala-
pítványokbanvalórészvételénekgyakorlatikérdé-
sei,azalapítóivagyonjuttatásszabályai,azaktuális
juttatásrészleteinekvizsgálata.

2.AzMNB alapítványokkal kapcsolatos stratégiája,
azerrevonatkozódöntések,illetveazegyes2013-
2015-ben létrehozott alapítványokra vonatkozó
határozatokáttekintése.Azegyesalapítványokkal
kapcsolatoselképzelésekbemutatása.

3.AzMNBalapítványitevékenységénekmúltbeliát-
tekintése.Másközpontibankokhasonlószerepvál-
lalása.

4.Azalapítványokalapítóokiratánakkikéréseésát-
tekintése.

5.Az alapítványok számára átadott pénzeszközök, 
illetveingatlanokszámviteliösszefüggései
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6.AzalapítványokésazMNBszervezetiésszemélyi
kapcsolata.Azalapítványokkuratóriumivezetése,
Felügyelőbizottsága,könyvvizsgáló,atagokkiválasz-
tása,díjazása.Azalapítványokkalkapcsolatosegyéb
kapcsolódásokvizsgálata.

7.Azalapítványok2013-2015.éviműködése.

8.ÁllásfoglaláskéréseazÁllamiSzámvevőszéktőlésaz
auditortólazalapítványivizsgálattalkapcsolatban.

9.Állásfoglaláskéréseazalapítványokprogramokkal
kapcsolatosesetlegesEKBjelentésekkel,levelezé-
sekkelkapcsolatban.

A vizsgálat vezetésével a Felügyelőbizottság, tagjai
közül,Madarászlászlótbíztameg,azellenőrzésben
közreműködött–adat-ésinformációszolgáltatásban
–aMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzésifőosztá-
lya,Jogiigazgatósága,Nemzetközifőosztálya,Oktatási
igazgatósága,Számviteliigazgatósága.

A záródokumentum főbb megállapításai

ElsőésalapvetőkérdéskéntmerülfelaMagyarNemze-
tiBanklegitimmozgástereaközérdekűkötelezettség-
vállalások,illetvetársadalmifelelősségvállalásokterén.
Amiahatályosmagyarországijogszabályikörnyezetet
illeti,egyértelműenkijelenthető,hogyazalapítványok
létrehozásaazMNBtv.vonatkozórendelkezéseinek
megfelelőelvárásokalapjántörtént,ésazAlapítóOk-
iratbanrögzítettalapítványicélokajegybanktörvény-
benfoglaltfeladataivalösszhangbanállnak.Tekintettel
arra,hogyezutóbbifeltételteljesülazalapítványok
kapcsán,továbbáazalapítványokszámáratörténőva-
gyonrendelésnemveszélyeztetteazMNBelsődleges
céljátésalapvetőfeladataiteljesítését,kijelenthető,
hogyazMNBigazgatóságaazMNBtv.általbiztosított
függetlenségalapjánjogosultvoltdönteniazalapít-
ványoklétrehozásáról,azalapítványihozzájárulások
tárgyában,továbbáatámogatásokráfordításkéntvaló
elszámolásátjóváhagyni.

Az európai tagállami központi bankokra vonatkozó
nemzetközirendelkezések,különösenazEUMSz,vala-
mintaKBErésazEKBAlapokmányavonatkozóelőírá-
saialaposáttekintéseutánegyértelműenkijelenthető,
hogyezeknemkorlátozzákatagoknemelsődleges
feladataivalkapcsolatostevékenységet,ígyatársadal-
miszerepvállalást.AzMNBáltalalapítottalapítványok
létrehozásaakkorsértenéközvetlenülazEUMSz123.
cikkét(amonetárisfinanszírozástilalmát),haatiltott
finanszírozás, illetve a tiltott adósságistrumentum

vásárlásaazalapítványokalapítóokiratábanalapítói
célkéntjelennemeg.

Ahatalapítványrólegyöntetűenmegállapítható,hogy
azMNBAlapítóOkiratánakmegfelelőenésazMNB
igazgatóságánakügyrendjeszerintigazgatóságidön-
tésekalapjánkerültekmegalapításra,továbbájogerős
bíróságibejegyzővégzésalapjánlegitimjogiszemé-
lyek. Az alapítványok létesítő okiratai megfelelnek
ajogszabályielvárásoknak,valamintazMNBigazga-
tóságidöntéseinek,továbbámegfelelőéskellőjogokat
biztosítanakazalapítványiműködéstörvényességének
alapítóáltaliellenőrzéséhez.AFelügyelőbizottságvizs-
gálatiköreugyanakkornemterjedkiazalapítványok
működésének közvetlen ellenőrzésére, hatóköre az
MNB,mintalapítódöntéseinek,alapítóijogaigyakor-
lásánakellenőrzésérekorlátozódik.

Amint az korábban egyértelműen alátámasztásra
került, az MNB Alapokmányában megfogalmazott
támogatásistratégiája,továbbáazalapítványicélok
megfelelnekatörvényielvárásoknak.Ajegybankaz
MNB tv. hatályba lépésétmegelőzően sem volt el-
zárvaattól,hogyközérdekűkötelezettségetvállaljon,
alapítóihozzájárulásokattegyen,illetvealapítványokat
hozzonlétre.Atámogatásokösszegszerűségetekinte-
tébenszéleskörbennyújtotttámogatásokat,főképpen
akultúra,oktatás, tudomány,sport,egyházi, illetve
karitatívtevékenységekterületén.

AzMNBáltaldefiniáltcélokmegvalósításaérdekében
kiválasztott működési forma működőképes, támo-
gatható.Haa jegybank igazánhosszútávú, időtálló
megoldástakarttalálniazoktatásterénkitűzöttcéljai
számára,akkorerreazalapítványoklétrehozásameg-
felelőmegoldás.Számosnemzetközipéldát(alegis-
mertebbekezekközülazangolszászországokbanvan-
nak)találunkarra,hogyacélrarendeltvagyonhosszú
távúmegmaradása, illetveazoktatási-képzési tevé-
kenységautonómiájánakmegőrzésemiattalapítványi
logikábanhoztáklétreafelsőoktatásiintézményeket.

Azalapítványi célok tartalmiértékelésekapcsánki-
jelenthetjük, hogy aMagyarNemzetiBank alapok-
mányában,aTudásésÉrtékcíműtársadalmifelelős-
ségvállalásistratégiájában, továbbáaPallasAthéné
alapítványokalapítóokirataibanszereplőcélokössz-
hangbanvannakamagyarfelsőoktatásstratégiaifej-
lődési irányaitmeghatározó,hazaiéseurópaiuniós
fejlesztésikoncepciókkal.EzzelegyüttsemazMNB,
semazAlapítványoknemvállalnakátállamifelada-
totakkor,amikorazáltalukjelenlegkövetettmódon
bekapcsolódnakazegyesmagyarországifelsőoktatási
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intézményekbenfolyótudományosmunkába,ésehhez
anyagitámogatástnyújtanak.

Aszervezetilogikaésacélrendszerelemzésétköve-
tőenacélokeffektívmegvalósításánakformaiéssze-
mélyikérdéseitkellettáttekinteniannakérdekében,
hogymegítélhetővéváljanakazalapítványokalapító
okiratai.Adokumentumokbannemtalálhatókkülönle-
gesrendelkezések.Mindahatározatlanidőretörténő
kinevezés,mindazalapítótólvalófüggetlenséglehető-
ségétbiztosítóvisszahívhatóságirendelkezésekmáshol
ismegszokottak,ésaPtk.alapjánlettekmeghatározva.

AzalapítványokésazMNBszervezetiésszemélyikap-
csolataiszorosak,azonbanaMagyarNemzetiBankáltal
rendeltalapítványokkuratóriumaiban,ahatályosjog-
szabályoknakmegfelelően,kisebbségbenvannakajegy-
bankkalmunkaviszonybanállók.Ezmárazalapításkoris
igazvolt,azonbanazótaakülsősökaránya–többvolt
MNB-svezetőtávozásánakkövetkeztében–továbbnö-
vekedett.AfelügyelőbizottságokbanazMNB-smunka-
vállalókjelenléteazalapítványoklétrejöttekor100%-os
volt,azonbankétszemélykilépéseeztazarányttöbbFB
esetébenis2/3-osracsökkentette.Avizsgálatotvégzők
véleményealapjánennekellenérekijelenthető,hogy
aMagyarNemzetiBanknak–hanemisjogiértelem-
ben–továbbraisérdemibefolyásavanaPallasAthéné
alapítványokműködésére,amelyetazalapítóokiratok-
banbiztosítottellenőrzésijoggyakorlása,továbbáaz
MNBtisztségviselők jelenléte a kuratóriumokbanés
a felügyelőbizottságokbanegyértelműenalátámaszt.
Ezarendeltvagyonnagyságrendjemiattszükségesis.

AzMNBmúltbélialapítványitevékenységérőlmegálla-
pítható,hogyazáltalaönállóan,illetvetársalapítóval
tettalapítványokközültöbbkimondottanapénzügyi,
számviteliszakemberképzés,vagy-továbbképzéstá-
mogatására,ellátásárajöttlétre,közülüktöbbterületi
korlátozással.Az,hogyazMNBezekkelmárelvesztette
akapcsolatot,vagyesetlegleismondottazalapítói
jogáról,érdembennemváltoztatazonatényen,hogy
–ajelenlegielkötelezettségéhezhasonlóan,igazegé-
szenmásdimenzióban–márarendszerváltozásóta
fontosnaktartja,hogynecsakpasszívfélként,afelső-
oktatásáltalkibocsátottközgazdászok,pénzügyiszak-
emberekmunkaadójaként,hanemaképzéstaktívan
alakítószereplőkéntismegjelenjen.

A külföldi központi bankok hasonló tevékenysége-
inek áttekintésekor négy intézmény (Bank of Eng-
land, Deutsche Bundesbank, Banque de France,
OesterreichischeNationalbank)tevékenységénekala-
posáttekintése,illetvetöbbeurópaijegybankkapcsán

pedig a tapasztalatok vázlatos ismertetése történt.
Elmondható, hogy a külföldi központibankok első-
sorbanajegybankifeladatokhozkapcsolódóképzési
tevékenységet látnakel,amelynekamegvalósulása
lehetmásfelsőoktatásiintézménnyelvalóegyüttmű-
ködés,saját felsőoktatási intézményalapítása,vagy
szinteteljesmértékbenabankonbelülvégzettokta-
tásitevékenység.Aképzésekjelentősrészeformálisan
ésgyakorlatilagisajegybankokhozkapcsolódik:vagy
kimondottanasajátcéljaitszolgálóképzéseket,vagy
sajátintézményeketfinanszíroznak,vagyolyanjelent-
kezőkszámárabiztosítjaaképzésekafinanszírozását,
akikcserébevállalják,hogymunkatárskéntisbekap-
csolódnakabankbanfolyómunkába.összességében
megállapítható,hogyazMNBtevékenységerészben
illeszkedikkülfölditársainakoktatásiprogramjaihoz,
deelkötelezettségénekszélesskálájaésanyagiráfor-
dításánaknagyságaegyedinektekinthető.

AzMNB a vizsgált hat alapítvány számára 2013 és
avizsgálatlezárásaközöttösszesen259,6milliárdfo-
rintpénzeszköztadottát.Ebből2013-ban2milliárd
forint,2014-ben245milliárdforint,2015-ben12milli-
árdforint,2016-ban,avizsgálatlezárásáig0,6milliárd
forintpénzeszközátadástörtént.Azalapítványoknak
átadottingatlanvagyonkönyvszerintiértéke2014-ben
2,4milliárd forint volt,2015-benpedig további4,5
milliárdforintértékbenkerültekingatlanokátadásra.
A2013.,2014.és2015.évibeszámolókszerintazala-
pítványokszámáratörtént,azalapítványoknálazala-
pítóivagyontjelentőpénzeszköz-ésingatlanátadások
azMNBéveseredmény-kimutatásaibanaJutaléktól
eltérőegyébráfordításokközöttkerültekkimutatásra.
Amérlegetilletőenapénzeszközátadásokakövetkező
hatásokkaljártak:apénzeszközátadásadevizaesetén
aDevizaköveteléseketcsökkentette,mígforintesetén
alikviditástlekötőinstrumentumok(forintkötelezett-
ségek)értékétnövelteamérlegben.Amiaközvetett
forrásoldalihatástilleti,avagyonátadásszámviteliel-
számolásaráfordításkéntazeredménykimutatásban
atárgyévieredménycsökkenésébenjelenikmeg.

Az alapítványok azMNB juttatásokat a Saját tőke/
Indulótőkemérlegsoronmutatjákkiaforrásoldalon
avagyonátadásrólszólóbíróságivégzésjogerőreemel-
kedésétkövetően.Aztmegelőzőenazátvettvagyon
aKötelezettségekközöttszerepel.Azátadottvagyon
jellegénekmegfelelőenaForgóeszközök/Pénzeszkö-
zökvagyaBefektetetteszközök/Tárgyieszközöksoron
jelenikmegazalapításkor.Akésőbbiekben,aműkö-
déssoránvégzettgazdaságieseményekkövetkezté-
benfőkéntazÉrtékpapírokésaBefektetettpénzügyi
eszközökmérlegsorokmutatnakmégalapítóivagyon
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eredetűeszközöket.Kijelenthető,hogyazalapítványok
alapításánakszámvitelielszámolásamindazalapító-
nál,mindazalapítványoknálmegfelela jogszabályi
előírásoknak. A számviteli összefüggéseken túlme-
nőenvizsgálandóazalapítványokáltalkitűzöttcélok
gazdaságpolitikai relevanciája is. Elmondható,hogy
az alapítványok alapító okiratábanmegjelölt célok,
melyekkimondottanazoktatásbizonyosterületeire
vonatkoznak, egyértelműen támogatják a Kormány
gazdaságpolitikát.Egyországfenntarthatógazdasági
működésénekésfejlődésénekazegyikalapvetőté-
nyezője,motorjaazoktatásirendszerénekaminősége.

Kardináliskérdésnektekinthetőazalapítványivagyon-
rendeléseknekazMNBvagyonihelyzetéregyakorolt
hatása.Azalapítóivagyonátadáspénzügyiértékelése
alapjánmegállapítható,hogyazMNBvagyonihelyzete
nemromlott,azalapítványokalapítóitőkejuttatásaiaz
MNBnyereségébőlszármaztak.Ugyanakkorazalapítói
vagyonátadásnagyságrendjénekértékelése–mindaz
abszolút,mindafelhasználhatórésztekintetében–
kellőalátámasztássalnemvégezhetőel.Azerőforrások
mértékére,megosztására,vagyazokmódszereireelfo-
gadottszabálynemtalálható.Azalapítványokhosszú
távústratégiaielemzésérelenneszükségaszakszerű
tőkeallokációmegállapításához,ilyenelemzésazonban
nemálltavizsgálatrendelkezésére.

2.1.1.2. Ingatlanstratégia (ingatlanvásárlás, 
felújítás) vizsgálata

AzMNBáltal2013-2015-benközvetlenülvásárolthat
nagyértékűingatlanközülnégy(régibudaivárosháza,
IPOSz-székház,MTAKémiaiKutatóIntézet,kecskemé-
timegyeikórház)közvetlenülkapcsolódikaközponti
bank társadalmi felelősségvállalási programjaihoz.
Egynek (Eiffel Palace) a jegybanki alaptevékenység
végzésétkellszolgálnia,egynekpedig(tiszaroffiBor-
bély-kastély)jólétifunkciójavan. A2015.szeptember
25-én hozott felügyelőbizottsági határozat alapján
bőkéthónapalattavizsgálattalmegbízottdr.Nyikos
lászló–megbízottszakértőivel–helyszíniszemléket
tartott,majd jogi és ingatlanszakértői szempontból

elemeztealátottakat,ésfeldolgoztaajegybankáltal
rendelkezésrebocsátott, az ingatlanstratégiátmeg-
alapozó vagy ahhoz kapcsolódó dokumentumokat.
Avizsgálatvezetője2016.februárelejénlezártaazel-
járást,éselkészítette,majdbenyújtottajelentésének
tervezetét,aminekatárgyalásáraaFelügyelőbizottság
2016.március4-iülésénkerültsor.Hosszasvitátköve-
tőenatestületvisszaadtaajelentéstavizsgálatveze-
tőnek,és2016-2/III.számúhatározatával–április15-i
határidőkitűzésével–azátdolgozását,kiegészítését,
megállapításainakmegfontolásátkérte,figyelemmel
az ülésen elhangzottakra, a jegyzőkönyvben rögzí-
tettvéleményekre,atagtársakáltaltettjavaslatokra.
Mindezekrefigyelemmeldr.NyikoslászlóaFelügyelő-
bizottságáprilis29-iüléséreterjesztetteismételtenelő
jelentését,amelyetatestület1igen,1nemszavazat
és4tartózkodásmellettnemfogadottel.Eztköve-
tőenavizsgálatvezetőa2016.december16-iülésre
terjesztetteelőújraazáródokumentumot,melynek
értékelésétatestület4igenszavazattal,1tartózkodás
mellettjanuárrahalasztotta.Amegismételt, januári
tárgyaláseredményrevezetett,safelügyelőbizottság
azáródokumentummegállapításaitelfogadvaazel-
járást6igenszavazattal,egyhangúdöntéssellezárta.

A záródokumentum főbb megállapításai

Aforintárfolyamánakcsökkenésébőlkövetkeződe-
vizaállomány-átértékelésekbőlazMNB2013-ban200
milliárd,2014-ben511milliárd,2015-ben178milli-
árd(háromévalattösszesen889milliárd)forintnye-
reséget realizált. Amonetáris pénzügyi folyamatok
alakulásábólszármazóközpénzekegyrészétazMNB
közvagyonnátranszformálta.Aközvagyongyarapodása
ajegybanksajátvagyonánaknövekedéseútján(Eiffel
Palace,Borbélykúria), illetőlegaPallasAthéneala-
pítványokindulóvagyonánakmegteremtéseformájá-
ban(régibudaivárosháza,IPOSz-székház,kecskeméti
megyei kórház, kémiai kutatóintézet) realizálódott.
AzMNBvagyonánbelülazingatlanokarányacsekély
(csupánnéhányezrelék),értékeviszontháromévalatt
többmintakétszeresérenőtt.Enövekedésbenazin-
gatlan-vásárlásokjátszottákafőszerepet.

7.  számú táblázat
Az MNB eszközeinek és ingatlanainak  értéke az év végén

Aktívák 2012 2013 2014 2015

összeseszköz(millióforint) 10681897 11437974 12640588 11495507

Befekt.eszközök(millióforint) 33 217 33267 83740 107 137

INGATlANOK
bruttoértéke(millióforint)
Épületekszáma

12 135
2

12368
7

27 744
10

28100
10

Forrás: az MNB éves mérlegei (kiegészítő mellékletek) és a főigazgatói tájékoztató az ingatlan-stratégiáról (2015. szept.).
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2014 májusában vált ismertté az Alapokmány (az
MNBbelső“Alkotmánya”),amelybenajegybankel-
nökeésalelnökeimegfogalmaztáka“társadalmife-
lelősségvállalás”céljait.Egyhónappalkésőbb(június
16-án)azigazgatóságegyhangúlagelfogadtaazMNB
társadalmifelelősségvállalásistratégiáját(Corporate
Socialresponsibility–CSr).MégaCSrjóváhagyása
előtt(2013decemberében)196/2013.(12.18)számú
határozatávalaz igazgatóságarróldöntött,hogy90
milliárdforintoskeretethagyjóvá“azoktatási,irodai
ésegyébintézményicélokmiattiingatlan-beszerzések-
reésameglévőésajövőbenvásárolandóingatlanok
felújítására,átépítésére,valamintrekonstrukciójára.”
A2013-2015-benvásároltingatlanokatkettő(EiffelPa-
lace,tiszaroffiBorbély-kastély)kivételévelazújonnan
létrehozottalapítványokkaptákvagyonijuttatásként
azzalakikötéssel,hogy“továbbihosszútávúsorsuk-
ról”márnemazMNBigazgatósága,hanemakurató-
riumokjogosultakdönteni.Ajegybanktulajdonában
maradtkétújépületirodákelhelyezését,illetveokta-
tási,kulturális,rekreációsközpontlétesítésétszolgálja.

2015végéig22millárdforintkifizetésérekerültsor.
Avételárak415millióés17,7milliárd forintközött
szóródnak.2013-bancsakelőlegetfizetettajegybank
(481millióforintot).2014-ben18960millióforintot
költött“oktatási,irodaiésegyébintézményicélokra”.
2015-ben az “ingatlanvásárlásokkal kapcsolatban 3
845millió forint került kifizetésre”.A 90milliárdos
keretbőla2016-2018.éviberuházásitervmegvalósí-
tásáhozajelenlegiidőszakban66milliárdforintmég
rendelkezésreáll.EztazMNB–félévenkéntifelülvizs-
gálatokatkövetően–beruházásitervébenmagaelőtt
görgeti.2Az ingatlanokvételáraháromesetben(Úri
utcai,Pusztaszeriúti,kecskemétiingatlan)köztestület-
nek(MTA)jutott,illetőlegaközszférábanmaradt,egy
esetben(IPOSz-székház)acivilszférába,kétesetben
(Borbély-kastély,EiffelPalace)amagánszférábakerült.
CserébeazMNBáltalkezeltközvagyongyarapodott.

Astratégiábanmegnevezettingatlancsoportok3közül
háromnakazesetébentörvényességiaggályoknem
merülnekfel.Ajegybankitevékenységhezközvetlenül
kapcsolódó(elhelyezéstszolgáló)ésamunkavállalók
számáranyújtottrekreációs,képzésiszolgáltatásokhoz
kötődő(jóléti)ingatlanok,illetőlegazegyébingatlanok
(tároló,garázs)egyarántanormálisbankiműködés

infrastruktúrájánaktekinthetők.Nemilyenegyértel-
mű a jegybank társadalmi felelősségvállalási (CSr)
programjaitszolgálóingatlan-vásárlásoknak,illetveaz
azokatkövetőalapítványijuttatásoknakamegítélése,
mertatársadalmifelelősségvállalásközvetlenülnem
vezethető le a hatályos jegybanki törvényből. Sem
azalap-,semazegyébfeladatokközöttnincsolyan,
amelytársadalmifelelősségvállalástvárnaMagyaror-
szágközpontibankjától.Erreazelőzőfelügyelőbizott-
ságmárfelhívtaafigyelmet.

Azingatlanokmegvásárlására–miutánmindeneset-
ben30millióforintnálmagasabbvételárrólvoltszó
–azMNBbelsőszabályzataszerintazigazgatóságdön-
téseialapjánkerültsor.Határozataibanatestületfel-
hatalmaztaelnökétazadásvételiszerződésekaláírásá-
ra.Aszerződésekszabályszerűen,elismeréstérdemlő
szakmaiszínvonalonkészültek.AzMNBtulajdonjogát
aföldhivatalinyilvántartásbabejegyezték,abejegy-
zésekrőlszólóhatározatok jogerősek.A jegybank il-
letékesszakembereiaPtk.előírásaivalösszhangban
vettékbirtokbaamegvettingatlanokat.Mindeneset-
benátvételijegyzőkönyvkészült,amialegfontosabb
tényeket(közüzemimérőkállása,műszakijellemzők,
kulcsokátvételestb.)rögzítette.

Avételidöntéseketegy(kecskemétikórház)kivételével
külsőszakértőkáltalkészítettértékbecslésektámogat-
ták.Hatásvizsgálatoknemkészültek(ezekalólazigaz-
gatósághatározataifelmentéstadtak).Azadásvételi
szerződésekabecsültértéknélrendrealacsonyabbvé-
telárattartalmaznak.Főkéntazalapítványitulajdonba
adottingatanokesetébenatervezettberuházások(a
fővárosiépületekbenmegkezdett,avizsgálatiidőszak-
banfolyamatbanlevőátalakítások),felújításokvárható
költségeivelazértékbecslőknemszámoltak(nemvolt
feladatuk).

2015.november4-énazOrszággyűlésplenárisülése
megvitattaazMNB-neka2012.,2013.és2014.év-
rőlszólóüzletijelentésétésbeszámolóját.Akormány
képviselője–“tiszteletbentartvaaMagyarNemzeti
Bankfüggetlenségét”–nemszólaltfel.AzelőzőFB-
neka2013.évrevonatkozó(azOGy-nekbenyújtott)
jelentésétsemaplenárisülés,semaGazdaságibi-
zottságnemvettenapirendjére.Abizottságjavaslatára
azOGykormánypártitöbbségeelfogadtaajegybank

2A90milliárdforintosingatlanvásárlásikeretetazigazgatóság2017-benmegszüntette.
3AzMNBingatlanaitastratégianégyfőcsoportbasorolja:  
–ajegybankitevékenységhezkapcsolódóingatlanok;  
–amunkavállalókszámáranyújtottjóléti,képzési,rekreációsszolgáltatásokhozkötődőingatlanok;  
–ajegybanktársadalmifelelősségvállalásiprogramjaitszolgálóingatlanok;  
–egyébingatlanok.
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elnökénekbeszámolóját,megadvanekiezáltalafel-
mentéstagazdálkodásfelelősségealól.AzMNB-nek
tehátmegvanapolitikaifelhatalmazásaingatlanstra-
tégiájánakmegvalósítására.

összefoglalásképpen a vizsgálatmegállapítja, hogy
a jegybank2013-2015-benvásárolt ingatlanaiközül
azalaptevékenységhezkapcsolódóépületésamun-
kavállalókszámáranyújtottjóléti,képzési,rekreációs
szolgáltatásokhoz kötődő ingatlanmegvétele során
a Magyar Nemzeti Bank a hatályos törvényeknek
megfelelően,jogszerűenésmagasszakmaiszínvona-
lonjártel.AzEiffelPalaceirodaházmegvásárlásának
célszerűségeegyelőrenemítélhetőmeg(többmint
háromnegyedétjelenlegmégbérlőkveszikigénybe).4 
AtiszaroffiBorbély-kastélyüzemeltetésévelmegbízott
kft.azMNBingatlan-stratégiájábanmeghatározottsi-
kerkritériumoknak–a kihasználatlanságból fakadó,
fajlagosannagyráfordításokmiatt–nemtudmara-
déktalanulmegfelelni.Atársadalmifelelősségvállalási
programokatszolgálóingatlanokmegszerzésére,majd
alapítványokbavitelérevonatkozótörvényességiaggá-
lyokatazOrszággyűléshivatkozotthatározataelosz-
latta.Avásárlásokelőkészítéseéslebonyolítása,az
ingatlanokbirtokbavételeszabályosan,azérvényben
levőelőírásoknakmegfelelően,szakszerűentörtént.

2.1.1.3. A Magyar Nemzeti Bank belső 
működésével kapcsolatos kockázatok kezelésének 
vizsgálata

A vizsgálat előzményei

AMagyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2016.
április29-iüléséndöntésthozottarravonatkozóan,
hogy2016.május–novemberközöttdr.SzényeiGábor
AndrásFB-tagvezetésévelvizsgálatotfolytatazMNB
belsőműködésikockázat-kezelésévelkapcsolatban.

Aközpontibankokműködésikockázat-kezelésespeci-
alitásamiattviszonylagkevesebb,detendenciájában
növekvőfigyelmetkapazelmúltévekben.Azeurópai
jegybankokbelsőellenőrzése, compliance területe,
döntéshozatalistruktúráiésfolyamataijellemzőenjól
kidolgozottak,anempénzügyikockázatokmegfelelő
kezeléséreadöntéshozókugyanakkorsokszorkisebb
hangsúlytfektetnekannakellenére,hogyezenkocká-
zatokjelentősmértékűhátrányoshatásthordozhatnak
aközpontibankokszámára.Abelsőműködésikockázat-
kezelés módszertanának kialakítása/kidolgozott-
sága, folyamatos standardizálása és adaptálása,

szabályozottságacsaka legutóbbiévekbengyorsult
fel.AzFBDr.SzényeiGáborAndrásésBaranyaylász-
lóFB-tagokvezetésével2008.októberés2010.január
közöttmárvizsgáltaazMNBbelsőműködésikockázat-
kezelését,melynektapasztalataitelőterjesztésformá-
jában2010.február18-ántárgyaltameg.Ezavizsgá-
latakkoralapvetőenakockázatkezelésselfoglalkozó
szervezetiegység(IKK)tevékenységérefókuszált.Az
FB a témátmost tágabbösszefüggésekben kívánta
vizsgálni:egyrésztképetszeretettvolnakapniazMNB
kockázatkezelésébenbekövetkezettváltozásokról,szer-
vezetifejlődéséről,tevékenységének/módszertanának
teljességéről,másrésztfelkívántatárniajegybankspe-
cifikusműködésikockázatok-kezelését,ésmegkívánt
győződniakockázatkezelésbebeépítettkontrollokról.

jegybank és kockázatkezelés

A jegybank függetlenségea jegybanki felelős veze-
tésfontossajátossága.Ezafelelősvezetésmagában
foglalja a világos célok meghatározását, a legfőbb
célkitűzést:azár-,éspénzügyistabilitáselérésétés
fenntartását;deemelletttöbb,azalapvetővezérel-
vetháttérbenszolgáló,avagyahhozközvetlenülnem,
vagycsakaligkapcsolhatófeladatotis:astratégia,az
erőforrásokkaltörténőgazdálkodás,akockázatkezelés,
azinfrastruktúra,akommunikáció,azérdekviszony-
kezelés egymást átfedő halmazainak irányítása és
kontrollja területein.A jegybanki függetlenségnem
jelentiazonbanazt,hogyazMNBamagyarnemzeti
vagyonrendszertőlfüggetlenésnemelszámoltatható.

Azelszámoltathatóságésazátláthatóságazokazesz-
közök,melyek segítik fenntartani a központi banki
függetlenséget,melynekeredményekéntajegybanki
monetárispolitika,aközpontibankegyébfunkcióinak
működéseésavezetőkmegkérdőjelezhetetlentekin-
télytvívhatnakki,sezazintézménnyelszembenitár-
sadalmibizalomerősödésévelisjár.

AJegybank,mintközpénzbőlfenntartottintézmény
működésévelszembentovábbielvártjogikövetelmény
a szabályszerű gazdálkodás költségtakarékossága.
Aszabályoséstakarékosgazdálkodástnemakülső,
piacikényszer,aprofit-maximalizálásindokolja.AJegy-
banklegnagyobbtőkéje,delegnagyobbkockázatais
hitele,reputációja.AMNBgovernancedeklaráltcélja
–anemzetköziajánlásokkaléslegjobbgyakorlatokkal
összhangban–akövetendőpélda-,ésértékteremtés,
ethosz-kialakításésfenntartás,melyegybelső,termé-
szetjogiaspektusúindíttatásbólfakad.

4AzMNBigazgatóságaazirodaházeladásáróldöntött,értékesítésére2017.március9-énnyilvánospályázatotírtki.
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Ahhoz,hogyaz intézményegy társadalmimagatar-
tás mintát tudjon adni, nem elegendő a működés
szabályosságaésatakarékosság,hiszenközpénzgaz-
dálkodókéntveleszemben(is)ezekelvártdeminimis
követelmények.Afolyamatoknakténylegesenhaté-
konyanisszükségeszajlaniuk.Ennekmegítéléséhez
nemadnakelégtámpontotapénzügyikimutatások,
hanemönértékelés,abenchmarking-tevékenységés
aminőségjavítástcélzó,rendszeresvizsgálatok,eljárás
auditoklefolytatásaszükséges.

Aműködéshatékonyságakövetelményéhezkapcsoló-
dóanazMNB-nek,mintbanknakkülönösenügyelnie
kella(stratégiai,piaci,üzleti,működési,jogi,reputáci-
ós)kockázatkezelésre:azeredményeskockázatkezelési
politikára,eljárásokraésszervezetistruktúrára.AJegy-
bankáltallemenedzseltkockázatokbemutatásaalap-
vetőinformációazMNBfelelősvállalatirányításában,
jóllehetazirányításbanrejlőkockázatokmegítélése,
értékelésetúlmutatabelsőműködésikockázat-kezelés
ésavizsgálatkereteitis.AGovernanceriskvizsgálata
ajegybankirányításéthoszátésszabályszerűségétis
érinti.

Mindezekreépülvejelenikmegajóhírnévésetikaté-
maköréhezkapcsolódóanajegybankihitelesség-értéke-
lés,elismertség-értékelés,mintszármazékosértékítélet.
Afeltétlenülszükségesszabályosság-vizsgálatönmagá-
bannemadhatteljesképetaJegybankműködésének
reputációsmegítéléséről.Ahitelességéselismertség
–nemvagynehezenmérhető–társadalmimikéntjét
kizárólagakkor ismerhetjükmegtökéletesebben,ha
feltérképezésre kerül a nemzetközi „best practice”,
ahitelességki/alakulásánaktörténetisége,megtörténik
ajegybankműködésénekmeghatározottviszonyrend-
szerekbenvalóelhelyezése.Illetve:azegészlegességet
erősítenéazMNBreputációjárólakülföldijegybankok,
ahazaikereskedelmibankok,ajegybankimunkatársak,
amagyarlakosságvéleményénekmegismerése.

Az eredményes működésikockázat-kezeléshez fon-
tosaközpontibankminélnagyobbautonómiája,de
atörvényi/jogikörnyezetnekésarraépülveafelelős
jegybankiirányításnakgondoskodniakellarról,hogy
azintézményakülsőésbelsőszabályozásbaépített
fékekésellensúlyokközöttműködjön.Nempótolhat-
jatehátavezetőkkelszembenegyébkéntmegkívánt
bizalmi feltétel a célorientált, precízen kidolgozott,
mindenesetrejólalkalmazható,normatívszabályo-
zottságmeglétét.

Számostapasztalatbizonyítja,hogyadöntéshozatali
eljárásokkedvezőbbenalakulnak–kollektívbölcsesség

igénybevételével–testületidöntéshozatalesetében.
Atestületeknekazonbanténylegesenfunkcionálisan
indokoltműködniük:vagyispl.atagokkiválasztásakor
tükröződniekellazérdek-palettának,biztosítaniszük-
ségesakollektívfelelősségjogielőírásait.Azadminiszt-
rációnakadöntéshozatalielőkészítéssoránatestület
elévalósalternatívákatkellterjesztenie,indokolniakell
azokelőnyeit/hátrányait,következményeit.Gondos-
kodnikellahatékonyvégrehajtásról,majdoperatívan
követniannakfolyamatátésvisszacsatolniaszükséges
információkatadöntéshozófórumszámára.

A vizsgálat keretei

Avizsgálatatémateljeskörűbemutatásáratörekedett.
Éppenezértafeldolgozotttémakörökbenelőször„ki-
tekint”azMNB-ből:végigveszi(bemutatja,elemziés
értékeli)aműködésikockázat-kezelés2016-banhasz-
náltfogalmi/elméletibáziselemeit,jegybankspecifikus
kezelésénekmódszertanát,alegjobbnemzetközigya-
korlatokat/jegybankigyakorlatokat.IsmertetiazMNB
belsőműködésikockázat-kezelésénektörténetiségét,
kiemeltenfoglalkozika2008/2009-esFB-vizsgálatta-
pasztalataival,emellettérintiajelenlegikormányzati
törekvésekfőirányaitis.

A záródokumentum2. része a jelen vizsgálat ered-
ményeire koncentrál. A hatékony ellenőrzés – ter-
mészetesen az általános audit szempontokmellett
–mamársokkaltöbbetjelent,mintaszabályoknak
valómegfelelésvizsgálata.Ennekmegfelelőenabelső
működésikockázat-kezelésjelenhelyzetét,eszközeit,
módszertanát, folyamatát, szabályossági kérdéseit,
gyakorlatimegvalósulását viszonyrendszerben vizs-
gálja:elemzia2008/2009-esvizsgálateredményeinek
teljesülését,aJegybankjelenlegiműködésikockázat-
kezelés rendjét és gyakorlatát a humánpolitika, az
intézményi szervezet és döntéshozatali/szabályo-
zási szisztéma, a belső ellenőrzés/KBEr ellenőrzési
bizottságaésaz informatikai területre lebontva,de
foglalkozikajegybankiirányításbanrejlőkockázatok-
kalis.AFelügyelőbizottság–jogikötelezettségeihez
kapcsolódófunkciójánakismegfelelően–arendkívül
érzékenytémavizsgálatábanaszakszerűségmellett
rövidenazetikai(ethosz)követelményeknektörténő
elvárásokraiskitért.Avizsgálatmegalapozott,szak-
szerűelvégzéseérdekében lefolytatottkonzultációk
éselemzésekaBankműködésikockázat-kezelésében
kiemelt feladatot ellátó szervezeti egységek (Jegy-
banki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési
igazgatóság–Kockázatkezelésifőosztály,Informatikai
biztonságifőosztály, Informatikai igazgatóság,Bank-
biztonságiigazgatóság,Személyügyiigazgatóság,Belső
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ellenőrzésifőosztály)mellett–atémajellegébőlkövet-
kezően,természetesenatörvényikeretekbetartásával
–aBankteljesszervezetérekiterjedtek.

A vizsgálat eredményei; megállapítások, javaslatok

Akorszerűműködésikockázat-kezeléselemeiközéso-
rolódikannaktörvényiésegyéb jogikeretekközött
biztosítottellenőrizhetőségeésténylegesellenőrzé-
seis.Azellenőrzésifunkciógyakorlásánakcélja,hogy
pozitívanhassonaszervezetiműködéskockázataira,
céljátéseredményéttekintvecsökkentseazokat.

AzFBavizsgálateredményeitavégsőelfogadással
együtt2016.november30–2017.március31.között
–avizsgálattalkapcsolatbanfelmerültkiegészítésiés
egyeztetésiigényekminélszélesebbkörűteljesítése
érdekében–alaposan,összesen3alkalommaltárgyal-
ta.Avégsőformájában385oldalasdokumentumés
4500oldaltkitevőmellékleteiemelletttartalmazzák
avizsgálateredménydokumentumávalkapcsolatos
jegybankiészrevételeket,FBválaszokat,levélváltáso-
katis.

A vizsgálat alapvető megállapítása, hogy az MNB
működésikockázat-kezelési gyakorlata az Európai
Központi Bank kockázatkezelési gyakorlatát követi
és minden lényeges pontban összhangban van az
EKBiránymutatásával;keretrendszerétisalapvetően
azEKB(ésKBErbankok)általalkalmazottmódszer-
tannalösszhangbanszervezimeg.AzMNBműködési
kockázatkezelésénekalapelveaz integrált kockázat-
kezelés;léteznekazonbanolyankockázatkezelésifel-
adatok,amelyekelvégzéséhezspeciáliskompetencia
szükséges,ésamelyeketemiattcélszerűegy-egyki-
jelöltszakterületenvégezni(„delegáltkockázatkeze- 
lés”).

A2010-eselőterjesztésótafolytatódtakazokaváltozá-
sok,amelyekmárazelőzővizsgálatsoránelkezdődtek:

•Kijelölésrekerültekazállandószakterületiműködési
kockázatkezelésifelelősök.

•ABankmindenszervezetiegységérevonatkozóan,
aszakterületieseményregiszterekműködtetésével
elkezdődöttabelsőkockázatiadatgyűjtés.

•Erősödöttakockázattudatosság.

•Felmérő lépések történtekaKeyrisk Indicatorok
(KrI)működésikockázat-kezelésbenvalóalkalmazá-
sára.

•AzEKBmódszertaniútmutatóvalösszhangbanki-
alakításrakerültekaszakterületikockázatitérképek,
rendszerszerűvéváltazokévesgyakoriságúaktualizá-
lása,azegyedikockázatitérképekalapjánazaktuális,
összbankikockázatiprofilelőkészítése.

•SzakterületivezetőiinterjúkalapjánaBankalapvető
funkciói,valamintezekműködtetésétésellátásátse-
gítőfolyamatokszerintistruktúrábanösszeállításra
kerültazösszbankikockázatiprofil.

•Szorosabbáváltabelsőellenőrzésésműködésikoc-
kázatkezelésközöttiegyüttműködés.

•A2014-2019közötti5évesidőszakravonatkozóan
elkészültazMNBúj,működésikockázat-kezelésiés
üzletmenet-folytonosságistratégiája,megvalósítása
folyamatos.

•A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
(PSzÁF) támogató területeinek MNB-be történő
2013.október1-iintegrációjátkövetőenazújszer-
vezetiegységekműködésikockázat-kezelésbetörténő
integrációjáraiseredményesensorkerült.

Azüzletmenet-folytonosságmenedzsmenttekinteté-
benbekövetkezettváltozásokazalábbiakbanössze-
gezhetőek:

1.Azüzletmenet-folytonossági tesztekújtípusake-
rültkialakításra,ígyazakciótervekmegfelelőségét
biztosítótesztekakorábbiakhozképestkevesebb
szimulációselemettartalmaznak.

2.A2012ótarendszeresenmegrendezett,egyhetes
integrálttesztvégrehajtásávalazMNBazüzletme-
net-folytonosságteszteléséneklegösszetettebbfor-
májátvalósítjameg.Atesztegyedülállónakszámít
azegészhazaibankszektortfigyelembevéve,továb-
bánemzetköziviszonylatbaniskiemelkedő.Ateszt
soránazMNBéleskörnyezetben,teljesmunkaidő-
ben,normálkörülményekközött,adottnaponelő-
fordulóvalamennyitartalékközpont-igényeskritikus
tevékenységalternatívműködtetésénekmegfelelő-
ségétellenőrzi.

3.Krízishelyzetidöntéshozatalelősegítésérefolyama-
tosantörténikkrízishelyzetiforgatókönyvekkiala-
kítása.

4.Akritikusrendszerekszervezetenbelüliösszehan-
golásaazüzletmenet-folytonosságiszempontokfigye-
lembevételéveltörténik.
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Az eredmények és a változások elismerésemellett
ugyanakkoravizsgálatakockázatkezeléskülönböző
területein(belsőműködésikockázatkezelés,ITkocká-
zatkezelés,szabályozásikörnyezet,szervezetiműködés,
Hr-kockázatkezelés,Governancerisk)összesen30,sú-
lyuknakmegfelelőenpriorizáltéserőforrásigénnyel
ellátottmegállapítástésahhoztartozójavaslatotfogal-
mazottmegazMNBvezetéserészére.Ezekmegvalósí-
tásatámogatnáarendszerműködését,fejlesztését,az
EKBiránymutatásoktovábbifinomhangolását;továbbá
biztosítanáadecentralizáltkockázatkezelésiterülete-
ken(főkéntITkockázatkezelés,humánkockázatkeze-
lés)alkalmazottmódszertanokkalvalóegyenszilárd-
ságot.Avizsgálateredményekénta2016.augusztus
31-iadatlezárástkövetőenazinformatikaibiztonsági
területaKPMGtanácsadóinakbevonásával„AzMNB
átfogóinformációbiztonságivizsgálata”címmelvizs-
gálatotindított,melyjelentés-tervezeténekegyezte-
tésejelenlegfolyamatbanvan,véglegesformájáraés
prezentációjára előre láthatólag április végén kerül
sor.AfolyamatokátvilágításamellettazInformatikai
biztonságifőosztálykiemeltenkezelteazinformatikai
kockázatkezeléssel foglalkozószakértői csapatmeg-
erősítését,és2seniorszakértőipozícióratoborzást
kezdeményezett.

kormányzati törekvések

Azelmúltévekbenakorrupcióelleni fellépésésaz
integritásalapú működés erősítése nemzetstratégi-
aiszintűkérdésséváltMagyarországon.AKormány
a2015-2018.évekreszólóNemzetiKorrupcióellenes
Programelfogadásávalmeghatároztaakorrupcióelle-
nesésintegritásvédelmiszakpolitikaáltalánoscéljait.

ANemzetiKorrupcióellenesProgramésazazzalösz-
szefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó
terveelfogadásárólszóló1336/2015.(V.27.)Korm.
határozat(atovábbiakbanKorm.határozat)3.pontb)
alpontjábanaKormányfeliskérte–többekközött–az
MNBelnökét,hogyszakpolitikaieszközeiveltámogas-
saahivatkozottkormányhatározatbanésprogramban
szereplőcélkitűzésekmegvalósítását,működjönközre
afeladatokvégrehajtásában,éssajátstratégiájában
kiemelthelyenszerepeltesseakorrupciómegelőzés
témáját, továbbáakorrupcióelleniküzdelemkere-
tébenmegvalósítottegyüttműködéseredményeiről
éventetájékoztassaabelügyminisztert.

AzMNBarendelkezéséreállóeszközökkelmindent
megtesz az értékalapú működés megerősítése és

ajogellenescselekményekmindenformájánakmeg-
akadályozásaérdekében,ajogszabályikövetelmények-
nekmegfelelő,érték-orientáltműködésmegvalósítása
mellettelkötelezettazintegritás-alapúszervezetikul-
túrafolyamatosfejlesztésében,hogymunkavállalóinak
személyes,valamintaszervezetegészénekintegritá-
sáraalapozvamegvédjemagátakorrupciósésegyéb
jogellenescselekményektől.Mindentmegteszannak
érdekében,hogya jogiésetikainormákatmegsér-
tőkkel szemben fellépjen, valamintolyanmegelőző
eszközöket alkalmaz, amelyek alkalmasak az integ-
ritásmegerősítéséreésakorrupciómegakadályozá- 
sára.

AzMNBa jegybanki feladatokhatékonyelvégzését
biztosítószervezetistruktúrátalakítottki,megalkotta
aszervezetiésműködésirendrevonatkozószabály-
rendszert.Ajogszabályirendelkezésekalkalmazásán
túlazalapítóokiratában,alapokmányában,társadal-
mifelelősségvállalásistratégiájában,etikaikódexében
értékekéselvekmellettielkötelezettségétrögzítette,
szakmaiésműködésistratégiáibanmeghatározottak
szerint biztosítja a jegybanki célok elérését, az ezt
biztosító feladatellátáshozmegfelelő erőforrásokat
rendel,valamintkontrollmechanizmusokatalkalmaz
aműködésellenőrzésére.

ABelügyminisztérium kezdeményezésére a korrup-
ció elleni küzdelemben különös felelősséget viselő
szervek részvételévelKorrupcióellenesés Integritás
Munkacsoportkerültmegalapításra,figyelemmelar-
ra,hogyaNemzetiKorrupcióellenesProgramésaz
azzalösszefüggőKorm.határozatszámos,akorrup-
cióelleni fellépéstelősegítőfeladatothatározmeg,
melyeksikeresvégrehajtásaazérintettállami,gazda-
ságiéstársadalmiszervekösszehangolterőfeszítését 
igényli.

Abelügyminiszter felkérésére azMNB is részt vesz
amunkacsoporttevékenységében.ANemzetiVédel-
miSzolgálatkoordinációjávalműködőKorrupcióelle-
nesés IntegritásMunkacsoport tevékenységéhez is
kapcsolódvaazMNBBankbiztonságiigazgatóságának
érintettmunkatársaiefeladatokkalkapcsolatosjegy-
bankimunkábanisegyüttesen,belsőmunkacsoportot
alkotvadolgoznak,természetesenakapcsolódószak-
területekkel.

AzMNBkorrupcióellenesintézkedéseiésintegritás-
védelmirendszerénekstratégiaikereteiakövetkezők
szerintalakultak/alakulnak:
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•ANemzetiKorrupcióellenesPrograma2015-2018
közötti időszak tekintetébenmeghatározza az in-
tegritáserősítésénekésakorrupciómegelőzésének
irányait.

•Aszervezetiintegritásajogszabályi,etikainormák-
kal,atársadalmielvárásokkal,valamintaszervezet
általkinyilvánítottműködésielvekkelésértékekkel
összhangban álló, szilárd értékrend alapján való
működéstjelent,aminekfeltételeamunkavállalók
azonosulásaaszervezetiértékrenddelésazaszerinti
cselekvés.

•AzMNBkialakítottaaztazeszközrendszert,amely
amindennapiműködéssoránképestámogatni,akár
kikényszeríteniakinyilvánítottértékekszerintvaló
feladatellátást.

•AzMNBanormasértésikockázatokalapjánazazok
kezelésére hivatott kontrollok rendszere egyrészt
figyelembevesziazÁllamiSzámvevőszékáltaljava-
soltmódszertant,valaminttermészetesenazMNB
tevékenységéből,egyedikörülményeibőladódósa-
játosságokatis.

•Az integritásfejlesztésfontosstratégiaicélja,hogy
azMNB-térintőkülsőésbelsőváltozások(pl.:jog-
szabályi,szervezeti,személyi,feladatbeli),valamint
az azokkal összefüggésben felmerülő kockázatok
kezelése érdekében rendszeresen sor kerüljön az
integritáskontrollokfelülvizsgálatára.

•Azintegritásfejlesztéshezszervesenkapcsolódikaz
ellenőrzés,amelykiterjedmindakockázatfelmérés
teljeskörűségének,mindazalkalmazottkontrollok
megfelelőségének, mind pedig a szabályozottság
vizsgálatára.

Apénzügyiágazatműködéseszempontjábólmegha-
tározó intézmények feladatellátásának biztosítása,
működésikockázataikátfogószemléletűéshatékony
kezeléseérdekébenapénztőke-ésbiztosításipiacért
felelősminisztera330/2015.(XI.10.)Korm.rende-
let(atovábbiakbanKorm.rendelet,alapjánkijelölte
apénzügyiágazatlétfontosságúintézményeit,ekör-
benaMagyarNemzetiBankotisa9/2016.VII.15.)sz.
határozatával.

AzMNBérintettterületei–akijelölőhatározat,vala-
mintaKorm.rendelet7.§-aalapján–aMagyarNem-
zetiBankrólszólóCXXXIXtv.4.§-ának(2)-(5)bek.,és
(9)bek.szerintifeladatok.

Akijelöltintézményekfeladatai:akijelölőhatározatuk
kézhezvételétől,ígyazMNB-nek2016.július26-ától,
számított120naponbelülolyantervrendszertkellké-
szítenieésbenyújtaniaakijelölőhatóságnak,amely
a stabilműködést veszélyeztető valamennyi kocká-
zatitényezőtszámbavesziésértékeli,valamintaki-
küszöbölésükreésmérséklésükrealkalmazottintéz-
kedéseket, eszközöket, eljárásokat komplexmódon
mutatjabe,kitérveafizikai,logikaiésintegritásiténye- 
zőkreis.

AzMNBapénzügyiágazatlétfontosságúintézményei
tekintetébenhármasfeladatotlátel.

1.kijelölt intézményként azonosítási jelentés készí-
tésére,majdazelőzőbekezdésszerinti,működési
kockázatok kezelésére komplex tervkészítésre és
benyújtásáraköteles,

2.apénzügyiágazatbanjavaslattevőhatóságkéntjár
el,azazvéleményeziapénzügyiágazatiazonosítási
jelentéseket,valamintjavaslatokattehetpénzügyi
ágazatiinfrastruktúrabevonásáraa létfontosságú
rendszerekkörébe,

3.apénzügyiágazatkijelöltintézményeinekellenőr-
zőszerve,amelyellenőrziamárkijelölésrekerült
intézményeknélaműködésikockázatokkezelésére
elkészítetttervmegfelelőségét.

Aműködésikockázatokátfogószemléletűkezelésre
vonatkozótervrendszerbenazMNBbemutatja–töb-
bekközött–

•ajegybankifeladatokhatékonyelvégzésétbiztosító
szervezetistruktúrát,aszervezetiésműködésirend-
revonatkozószabályrendszert.

•Atevékenységétmeghatározójogszabályirendelke-
zésekentúlpedigazalapítóokiratában,alapokmá-
nyában,társadalmifelelősségvállalásistratégiájában,
etikaikódexébenmeghatározásrakerültértékeket
éselveket,azt,hogyaJegybank,mintapénzügyi
ágazatmeghatározó,nemzetilétfontosságúkéntki-
jelöltintézményeszakmaiésműködésistratégiáiban
meghatározottakszerintbiztosítjaajegybankicélok
elérését,valamintezenfeladatellátásáhozmegfelelő
erőforrásokatrendel,továbbákontrollmechanizmu-
sokatműködtetaműködésellenőrzésére, ideérte
azokataz integritáskontrollokat is,amelyeka jog-
szabályi és etikai normáknak történőmegfelelést
biztosítják.
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Határozatok

AzMNBFelügyelőBizottságaamegkívántfejlesztések
elvégzésétésrealizálásátajövőbenisfigyelemmelkí-
vánjakísérni.Avizsgálattalkapcsolatban3határozatot
hozott,melyekkitérnekarraajavaslatra,hogyazMNB
igazgatóságakészítsenintézkedésitervetazáródoku-
mentum megállapításai alapján annak érdekében,
hogyaműködésikockázat-kezelésitevékenységetel-
jesösszhangban legyenahatályos jogszabályokkal,
valamintasaját,vonatkozóbelsőszabályzatainakelő-
írásaival,ésazintézkedésitervetafelügyelőbizottság
részéremutassabe.

Atémávalkapcsolatbantovábbá

•utóvizsgálatokindításátkezdeményeziabbólacélból,
hogymegvizsgálja,hogyazMNBazintézkedésiterv-
benfoglaltakatvégrehajtotta-e,működésikockázat-
kezelési tevékenysége teljes összhangban van-e
ahatályosjogszabályokkal,valamintasaját,vonat-
kozóbelsőszabályzatainakelőírásaival,elegettesz-e
azoknak,ésmaradéktalanulvégrehajtja-eazazokban
foglalt,működésikockázat-kezelésselkapcsolatosin-
tézkedéseket;

•sajátszabályozásirendszerébenésműködésébenát-
vezette-eapénzügyiágazathoztartozólétfontosságú
rendszerekéslétesítményekazonosításáról,kijelölé-
sérőlésvédelmérőlszóló330/2015.(XI.10.)Korm.
rendeletszerintelkészítendő,benyújtandóésjóváha-
gyotttervrendszert,illetveavonatkozókülsőjoginor-
makörnyezetváltozásaalapjánazutóvizsgálatigeltelt
időtartamsoránszükségesséváltmódosításokat

•aMagyarNemzetiBankazutóvizsgálatidőpontjáig
végrehajtotta-eaKözpontiBankokEurópairendsze-
rénekBelsőEllenőrzésiBizottsága(ESCBIAC)által
összeállítottvizsgálatiprogramalapjánlefolytatott
2016.éviellenőrzésmegállapításaibanfoglaltköte-
lezettségeket.

Emellett a kormányzati törekvésekkel összhangban
vizsgálatotkezdeményezannakérdekében,hogyké-
petkapjonarról,hogyaMagyarNemzetiBankEtikai
Kódexének szabályozásaeleget tesz-eahivatkozott
nemzetköziajánlásokbanmegfogalmazottelveknek,
igényeknek,illetőlegafentiekalapjánindokolt-eazt
felülvizsgálni,modernizálniéshaigen,milyenkérdé-
sekben.

2.1.2. utóvizsgálatok – értéktár-program

5hónappalaMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsá-
gaáltalkezdeményezett,majdlefolytatott,ajegybank
Értéktár-programjátérintővizsgálatlezárásátkövetően
avizsgálatvezetőkéréséreatitkárság,valamintajegy-
bankkommunikációértfelelősszervezetiegységeszisz-
tematikussajtófigyeléskereténbelülkutattafelavizs-
gálattalkapcsolatbanmegjelentmegnyilatkozásokat.
Avisszajelzéseket,illetveasajtófigyeléseredményét
elemezveazakövetkeztetésvonhatóle,hogyazellen-
őrzéslefolytatásakellőalapossággalzajlott,melyígy
aközvéleményjóindulattalérdeklődő,valamintabank
ezirányútevékenységétellenszenvvelszemlélőrésze
számáraismindenrészletettisztázott,sbizonnyalaz
összesfélreértésteloszlatta.Ennekegyértelműjele,
hogyaprogramotnegatívszínbenfeltüntetniszándé-
kozósajtómegjelenéstazelteltidőszakbanfelkutatni
nem lehetett, a korábban szándékosan fenntartott
médiaérdeklődéspedigelhalnilátszott.

2.1.3. Folyamatban lévő vizsgálatok

összegezve,atárgyaltidőszakbanazalábbi,újabbel-
lenőrzésekelrendelésetörténtmeg,melyekközülmég
valamennyifolyamatbanvan:

8.  számú táblázat

vizsgálat tárgya vizsgálattal 
megbízott FB-tag Határidő

AMagyarNemzeti
Bankinformatikai
tevékenységének
átfogóvizsgálata

Dr.SzényeiGábor
András 2017.október31.

AMagyarNemzeti
Bankszemélyijellegű
ráfordításainakés
amunkavállalók
keresetiszínvonalának
alakulásáravonatkozó
vizsgálat

Dr.Nyikoslászló 2017.október31.

AMagyarNemzeti
Banktámogatási
tevékenységével
kapcsolatosvizsgálat

Dr.Nyikoslászló 2017.szeptember30.

2.1.3.1. A Magyar Nemzeti Bank informatikai 
tevékenységének átfogó vizsgálata 

AFelügyelőbizottság2016.szeptember23-iülésen,
2016-10/X.számú,6igen,0nem,0tartózkodásmel-
lett meghozott határozatával elrendelte a Magyar
NemzetiBank informatikai tevékenységénekátfogó
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vizsgálatát.Azellenőrzéscélfókuszátavizsgálatvezető
akövetkezőkbenhatároztameg:

–funkcionalitás,
–biztonság,
–eszközök,
–szabályszerűség,
–költségekberuházások,
–Hraudit.

2.1.3.2. A Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű 
ráfordításainak és a munkavállalók kereseti 
színvonalának alakulására vonatkozó  
vizsgálat

AzMNBműködésiköltségeinekmeghatározóhányadát
(azutóbbikétévbena60%-át)aszemélyijellegűrá-
fordításokteszikki.Éventemintegy20milliárdforintot
(2015-ben19,7mrdforintot,2016-ban–várhatóan–
22,3mrdforintot)fizettek1267,illetőleg1348munka-
vállalónak.Tavalyaszemélyiráfordítások(várhatóan)
2,6mrdforinttal,13,4%-kalnőttek,amunkavállalói
létszám81fős,6,4%-osbővülésévelegyidejűleg.Az
évvégi(illetőlegaszeptemberi)zárólétszám-adatokkal
számolva2015-ben15558ezerforint/fő,2016-ban16
577ezerforint/fővolt(6,5%-kalnőtt)azévesátlag-
keresetszínvonala,amibőltavaly1381ezerforint/fő
haviátlagkeresetadódott.Avizsgálatsoránarrólsze-
retneafelügyelőbizottságtájékozódni,hogyazutóbbi
évtizedben(ténylegesen)mennyivel,éventemekkora
ütembennőttek a jegybanki átlagbérek, keresetek,
személyijövedelmek.

Avizsgálatfeladata:
•azMNBműködésiköltségeiévenkéntialakulásának
áttekintése;

•aszemélyijellegűráfordításokévenkéntiváltozásá-
nak,

•abruttóéves(havi)átlagkeresetekalakulásának,

•azegyesállománycsoportokátlagkereset-alakulásá-
nakbemutatása;

•aszemélyijellegűráfordításokszerkezet-változásá-
nak(alapbér,jutalom,jólétijuttatás),

•amunkavállalóilétszámváltozásának(afluktuáció)
elemzése;

•ajegybankiKollektívSzerződésvonatkozószabálya-
inakbemutatása;

•aKSHországoséságazatiadataihozvalóviszonyítás.

2.1.3.3. A Magyar Nemzeti Bank támogatási 
tevékenységével kapcsolatos vizsgálat 

Avizsgálatarrólkívánáttekintéstadni,hogyazMNB-
nekatársadalmifelelősségvállalásistratégiájáhozkö-
tődőtámogatásitevékenységetörvényesen,szabályo-
san,hatékonyan,racionálisantörténik-e.

Avizsgálatifeladat:
–azelőzőévek(ésarégebbiidők)támogatási(szpon-
zorációs)gyakorlatánakismertetése;

–anemzetközigyakorlat(másközpontibankoktámo-
gatásitevékenységének)bemutatása;

–azMNBtámogatásigyakorlatánakatörvényielőírá-
sokbóltörténőlevezetése;

–a“támogatás-filozófia”(társadalmifelelősségvállalási
stratégia–CSr)bemutatása;

–atámogatásokkalkapcsolatosbelsőszabályozásér-
tékelése;

–atámogatásokravonatkozókérelmek(kommuniká-
ció,nyilvánosság)értékelése;

–a támogatási szerződések (szerződési feltételek)
tartalmi (támogatásicél, részletesség,elszámolási
kritériumok)vizsgálata;

–az évenként folyósított támogatások összegének,
kedvezményezettjeinekbemutatása;

–atámogatottakelszámolásaaszerződésteljesítésé-
ről,atámogatásfelhasználásáról;

–atámogatás-felhasználásMNBáltaliellenőrzésigya-
korlatának,akedvezményezettekelszámoltatásának
(adományozóáltaliellenőrzés)vizsgálata;

–aBelsőellenőrzésifőosztálytámogatásokkalkapcso-
latosvizsgálatainak(atámogatás-szabályozásellen-
őrzése,helyszínivizsgálatokésazokjegyzőkönyvei)
hasznosítása.
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3. Az MNB gazdálkodásának kérdései

3.1. AZ MNB TőkeSZerkeZeTe

AMagyarNemzetiBankjegyzetttőkéjeegydarabtíz-
milliárdforintnévértékű,névreszólórészvénybőláll.

Atárgyévieredmény2013ótapozitív,anyereségpe-
diga2015.évrefizetettosztalékotkivéveeredmény-
tartalékbakerült, ígyazeredménytartaléknégyéve
növekvő.Azeredménytartalékösszegea2016.évifor-
dulónaponmeghaladtaaszázmilliárdforintot,mely
több,minttízszeresea2013-asértéknek.

Aforintárfolyamkiegyenlítésitartalékaahivatalosés
abekerülésiárfolyameltéréseszerintváltozik.Atarta-
lék2016-banazelőzőévekhezképestcsökkent,mert
azárfolyamkülönbözetazelőzőévvégiértékekhezké-
pestkisebbvolt;aforint2016-ban304és318forint/
euroközöttiintervallumbanmozgott.Adeviza-érték-
papírokkiegyenlítésitartalékátazMNBportfóliójában
lévőértékpapírokpiaciértékénekésazamortizáltbe-
kerülésiértéknekakülönbségealakítja.A2016dec-
embervégiegyenleg17,4milliárdforint,azelőzőévi
61%-avolt.

2016-banatárgyévieredménymintegy54milliárdfo-
rintnyereségvolt.Ahatályosjegybanktörvényszerint

azIgazgatósághatáskörébetartozikazosztalékfize-
tésérőlszólódöntésmeghozatala.AMagyarNemzeti
Bank2016.évieredményébőléseredménytartaléká-
bólazIgazgatóságdöntéseértelmébenosztalékotnem
fizet.Azosztalékfizetésvéglegestőkevesztésagazdál-
kodószervezetszámára,azIgazgatóságpedigúgyítélte
meg,hogyatárgyévinyereségosztalékkéntvalókifize-
téseahosszabbtávonstabiltőkehelyzetfenntartását
veszélyeztetné.AMagyarNemzetiBankelszeretné
kerülni,hogyakésőbbiekbenazárfolyamalakulásvagy
egyébokmiattazállamnakfeltöltésikötelezettsége
merüljönfel.Adöntéstafelügyelőbizottságtudomásul
vette.

Nemzetköziösszevetésbenegyébkéntamagyarjegy-
bankjegyzetttőkéjealacsony,évrőlévreamérlegfő-
összeg0,08–0,1%-aközöttmozog. Asaját tőke is
alacsonyarányú,azelmúltévekbenazeszközérték3,7
–5,2%-aközöttiértéketmutatott.Mivelamagyarjegy-
banktörvénykötelezőtérítéstírelőnegatívkiegyenlí-
tésitartalékvagynegatívtárgyévieredményesetére
aközpontiköltségvetésből,ezértamagyarjegybank
sajáttőkéjenemcsökkenhetajegyzetttőkealá.Mind-
ezenkörülményekjelentősmértékbencsökkentikaz
MNBkockázatait, ígyalacsonyabbtartalékszinttel is
megbízhatóműködéstarthatófenn.

9.  számú táblázat
Az MNB tőkeszerkezete 2012-2016
adatok millió forintban

 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 Index 
2016/2015

MNBsajáttőkéje 551065 464560 645878 508978 371963 73%

Jegyzetttőke 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100%

Eredménytartalék 47 023 9762 36057 63417 107869 170%

Értékelésitartalék 0 0 0 0 0 -

Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 564041 509603 517984 312599 182459 58%

Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka -30188 -91100 54 477 28510 17 354 61%

Tárgyévieredmény -39811 26295 27360 94452 54281 57%

Mérlegfőösszeg 10681897 11437974 12640588 11495507 10054901 87%

Jegyzetttőkearányaamérlegfőösszeghez 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,10% 111%

Sajáttőkearányaamérlegfőösszeghez 5,16% 4,06% 5,11% 4,43% 3,70% 84%

Forrás: MNB éves beszámolók.
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3.2. AZ MNB éveS BeSZÁMOLójA

Afelügyelőbizottság2017.május2-i rendkívüliülé-
séntárgyaltaaMagyarNemzetiBank2016.évrőlszó-
lóüzletijelentésétésbeszámolójátésmeghallgatta
akönyvvizsgálóibeszámolót.

AMagyarNemzetiBank 2016. évi beszámolójának
auditora,azErnst&youngKft.jelentésébenrögzítet-
te,hogyazévesbeszámolómegbízhatóésvalósképet
nyújtaMagyarNemzetiBank2016.évifordulónapi
vagyoniéspénzügyihelyzetérőlésatárgyévijövedelmi
helyzetérőlaszámvitelitörvénybenfoglaltaknakmeg-
felelően.Akönyvvizsgálómegállapította,hogya2016.
éviüzletijelentésabeszámolóadataivalösszhangban
van.

AzMNBtárgyévimérlegfőösszege10054901millió
forintvolt,ez1440606millióforinttalalacsonyabb,
mint a bázisévi érték. Amérlegösszehúzás ugyanis
azMNBkorábbanmegfogalmazottszándékaszerint
2016-banisfolytatódott.Ajegybankmérlegerőteljes
összehúzódásátazönfinanszírozásiprogramésade-
vizahitelek forintosítása idézteelő,ugyanakkor for-
rásoldalonahitelintézetekbetétállományacsökkent
jelentősen.

AzMNBakorábbiháromévhezhasonlóan,2016-ban
isnyereséggelzártaüzletiévét.Ajegybankmérlegösz-
szehúzódásaésafolyamatosancsökkentettjegybanki
alapkamategyaránthozzájárultehhezazeredmény-
hez;alegjelentősebberedménytétel2016-banisade-
viza-árfolyamváltozásbólszármazóeredményvolt.

AzMNBtárgyévieredménye54281millióforintottett
ki,mely57%-aabázisévieredménynek.Jelentősfordu-
latakorábbiévekhezképest,hogyakamateredmény

ésapénzügyiműveletekegyütteseredménye2016-
banpozitívbafordult,1,2milliárd forintnyereséget
mutatott.Anettókamat-éskamatjellegűeredmény
27,1milliárdforintosjavulástjelentetta2015.évihez
képest.Ajegybank2015.évieredményeterhére2016-
ban50milliárdforintosztalékotfizetettatulajdonos-
nak,a2016-osévieredménybőlnemtörténikosztalék
kifizetés.

3.3. AZ MNB 2017. évI PéNZüGyI Terve

A 2013. évi CXXXIX tv. 131.§ (5) bekezdése szerint
azMNB-nekapénzügyiévkezdeteelőttaműködési
költségeireésaberuházásairavonatkozóanpénzügyi
tervetkellkészítenie.Apénzügyitervetazigazgató-
ság decemberben tárgyalta, 233/2016. (12.19) sz.
határozatában elfogadta. A terv fő irányszámainak
meghatározásamároktóberbenmegtörtént.Afelü-
gyelőbizottságotazilletékesszámviteliigazgatóságaz
MNB2017-reszólórészletespénzügyitervérőla2017.
január27-iüléséntájékoztatta.

Atervaműködésiköltségekfőösszegét41037MFt-
ban,aráfordításokösszegét18230MFt-ban,a2017.
éviberuházásitervet24576MFt-banhatároztameg.
A30MFt-otmeghaladóberuházásokhozszükséges
komplexüzletiesettanulmányokatabelsőszabályo-
zásnakmegfelelőenmellékelték.

Atervezés-módszertanfőelemeiazalábbiakvoltak.
Atervezésmódszertanaváltozott–részletesebbévált
–mertabbabeépültazÁllamiszámvevőszék2016.
évbenkeltjavaslata.Amégmegnemkötöttszerző-
désekrevonatkozóköltségbecslések2,3%-osinflációs
előrejelzésselés309,15Ft/EUrárfolyammalkészül-
tek.Aterv1449fősátlaglétszámonalapul,abértö-
megkeretekemelésévelnemszámol.Aberuházások

10.  számú táblázat
Az MNB tárgyévi eredménye 2012-2016
adatok millió forintban

 2012 2013 2014 2015 2016 Index 
2016/2015

MNBbevételeiösszesen 478965 530962 802983 449763 333 534 74%

MNBráfordításaiösszesen 518776 504667 775623 355 311 279253 79%

Tárgyévieredmény -39811 26295 27360 94452 54281 57%

Jóváhagyottosztalék 0 0 0 50 000 0 -

Mérlegfőösszeg 10681897 11437974 12640588 11495507 10054901 87%

Tárgyévieredményarányaabevételekhez -8,3% 5,0% 3,4% 21,0% 16,3% 77%

Tárgyévieredményaránya
amérlegfőösszeghez -0,4% 0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 66%

Forrás: MNB éves beszámolók.
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ITköltségvonzataiésafelmerülőújigényekmiattaz
ITköltségeketakorábbiévihezképest22%-kalmaga-
sabbratervezték.Aműködésiköltségtervatervezési
fázisbanmeglévőingatlanokhasználatiésüzemelte-
tésiköltségeitvettefigyelembe.Atervszerintabanki
állománybatartozógépkocsikmennyiségenemvál-
tozik.Afegyveresőrzés-védelemköltségelőirányzatát
a2017.évidíjakalapjánvégezték.AzOrszágosPénz-
ügyiFogyasztóvédelmiTanácsadóIrodahálózatkölt-
ségeinektervezésekor18irodávalszámoltak.Akül-
földikapcsolattartó irodákesetébenamárműködő
irodákésamegkötöttszerződésekalapjánfelmerült
költségekkelkalkuláltak.ABankbiztonságiIgazgatóság
2017-ben elfogadott stratégiájának megfelelő biz-
tonságtechnikai beruházásokról a tervezési időszak
lezárultáignemszülettekmegadöntések, ígyazok
tervenkívülitételkéntvalósulhatnakmeg.

Aműködésiköltségterv0,9%-al(0,4milliárdforinttal)
alacsonyabb,minta2016-os tervés15,9%-kal (5,6
milliárdforinttal)magasabb,minta2016-ostényszám.
Aműködésiköltségterv41037millióforintösszegé-
ben1,5%-nyiközpontitartalékszerepel.legnagyobb
részét,57%-áta23437millióforintbanmeghatározott
személyijellegűráfordításokteszikki,további16%-ot,
6682millióforintotazüzemeltetésiköltségek,12%-
ot,azaz4929millióforintotazegyébköltségek je-
lentenek.Atervbenazértékcsökkenés9%-os(3727
millióforint),azinformatikaiköltségekmintegy6%-os
(2623millióforint)részaránybanjelennekmeg.Ako-
rábbiévitervszámokkalösszevetvenagyátrendeződés
a2017-iévitervbennemtörtént,azüzemeltetésiés
egyébköltségekrészarányanémilegcsökkent,igazod-
vaatényadatokalakulásához.Atervaköltségekette-
vékenységekszerinticsoportosításbanistartalmazza.
Aműködésiköltségekmintegy40%-a(16,1milliófo-
rint)afelügyeletitevékenységhezkapcsolódik.

A24,5milliósberuházásitervlegnagyobbösszegét,
17639millióforintotteszkiazÉrtéktárprogramko-
rábbiévekbenjóváhagyott,mégfelnemhasználtré-
sze.Akonkrétberuházásokra,elsősorbaninformatikai
fejlesztésekreésameglévőingatlanokravonatkozóan
atervszámot6937millióforintbanhatároztákmeg.
Anormálüzletmenethezkapcsolódó,de2016-rólát-
húzódóvagyátütemezettberuházásokértéke2milli-
árdforintatervben.Aberuházásiterv2017mellett
2018-raés2019-reistartalmazpénzügyielőirányzatot.
2018-ra6620,2019-re2386millióforintothatároztak
megaköltséggazdákazonberuházásokfinanszírozásá-
ra,melyekafolyamatosüzletmenetbiztosításamiatt
várhatóanfelmerülnek,illetveatöbbévreelhúzódó
beruházásokeseténezekreazévekreütemezettek.

A2017-retervezettráfordításokértéke18230mil-
lió forint,ennekzömeabankjegy-ésérmegyártás-
hoz kapcsolódik, így a tervben látható költségeket
abankjegykibocsátásiprogramnakmegfelelőenkal-
kulálták.Abankjegygyártástalacsonyabb,aforgalmi-
érme-gyártástakorábbiévinélmagasabbráfordítással
kalkulálták.Abanktámogatásiprogramjaihozköthető
3826millióforintegyébtervezettráfordítás,ígypl.
aCSrstratégiáhozvagyazÉrtéktárprogramhozkö-
tődőtámogatás.

AFelügyelőbizottság2017.januáriülésénegyhangú
határozattaltudomásulvetteaMagyarNemzetiBank
2017.évipénzügyitervérőlkészítettjelentését.

A2017-esévrevonatkozótervezésimunkateljeskörű
ésrészletesértékeléseatényadatokismeretében,az
évesbeszámolóhitelesítéseutántörténhetmeg.

3.4. A MűköDéSI köLTSéGek 

ASzámviteliigazgatóságnegyedévesgyakorisággaltá-
jékoztatjaazigazgatóságotésafelügyelőbizottságot
aműködésiköltségek,aráfordításokésaberuházások
évközialakulásáról.A2016-osévegészérevonatkozó
jelentésa2017.március31-iülésenszerepeltafelü-
gyelőbizottságnapirendjén.

Ajelentésatervéstényadatokatösszehasonlítható
módon tartalmazza, továbbábeépítettékmindazon
tartalmielemeket,melyeketa2000.éviC.tv.valamint
aMagyarNemzetiBankévesbeszámolókészítésiés
könyvvezetésikötelezettségeineksajátosságairólszóló
221/2000(XII.19.)Korm.r.ezenkiadásokközérendel
ésazMNBfőkönyvébenelszámolásrakerülnek.

Aműködésiköltségekalakulásárólakönyvvizsgálóje-
lentéstkészített,azokelszámolásátavonatkozójog-
szabályokkalésabelsőszabályzatokkalösszhangban
lévőnektalálta.

A jegybanktörvény szerint aMagyarNemzeti Bank
az éves tervezett és ténylegesműködési költségek
alakulásáról összehasonlító elemzést végez,melyet
az Igazgatóság hagy jóvá. A könyvvizsgáló vélemé-
nyével kiegészített elemzést azMNB a éves beszá-
molóvalegyüttmegküldiazOrszággyűlésGazdasági
BIzottságánakésazÁllamiSzámvevőszéknekis.

Azalábbitáblázatazelmúltkétévtényéstervadatait
mutatja.Eszerintaműködésiköltségek2016-banösz-
szesen35395millióforintottettekki,melynek60%-a
személyijellegűráfordítás,20%-aüzemeltetésiköltség
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11.  számú táblázat
Az MNB működési költségei 2015-2016
adatok millió forintban

 2015. évi terv 2015. évi tény
Index 

2015 tény/ 
2015 terv

2016. évi terv 2016. évi tény
Index 

2016 tény/ 
2016 terv 

Személyijellegűráfordítások 22368 19712 88% 23 334 21 147 91%

ITköltségek 2 041 1894 93% 2208 2 025 92%

üzemeltetésiköltségek 6069 5 771 95% 7387 6949 94%

Értékcsökkenésileírás 2 721 2667 98% 3068 2951 96%

Egyébköltségek 5 747 3845 67% 5726 3 240 57%

Átvezetések -737 -916 124% -930 -917 99%

Működési költségek összesen 38 209 32 973 565% 40 793 35 395 87%

Központitartalék 573 0 - 612 0 0%

Működési költségek főösszege 38 782 32 973 86% 41 405 35 395 85%

Aszemélyiráfordításokrészaránya 59% 60% 102% 57% 60% 104%

AzITköltségekrészaránya 5% 6% 108% 5% 6% 106%

Azüzemeltetésiköltségekrészaránya 16% 18% 110% 18% 20% 108%

Azértékcsökkenésileírásrészaránya 7% 8% 114% 8% 8% 111%

Azegyébköltségekrészaránya 15% 12% 78% 14% 9% 65%

Azátvezetésekrészaránya -2% -3% 144% -2% -3% 114%

Forrás: MNB jelentések a működési költségekről.

volt.Aköltségnemekrészarányaaligváltozottazelő-
zőévhezképest.összességébenaműködésiköltségek
mintegy7%-kalhaladtákmega2015.éviértéket,ezen
belül jelentősebbmértékben (20%) növekedtek az
üzemeltetésiköltségekésmintegy600millióforinttal
csökkentekazegyébköltségek.

Aműködési költségek tényleges összege a 2016-ra
tervezettfőösszegtől6010millióforinttalelmaradt,
annak85%-avolt.Ezenbelülvalamennyiköltségnem
atervezettösszegalattmaradt.

Aszemélyijellegűráfordításokmegtakarításaközel2,2
milliárdforintvolt,azegyébköltségekenpedigmint-
egy2,5milliárdosmegtakarításjelentkezett.Aszemé-
lyi jellegű ráfordításoknál az alacsony tervteljesítés
elsősorbanatervezettnélalacsonyabblétszámbólés
akapcsolódójárulék-megtakarításbóladódott.2016-
banaKSHmódszertannalszámított1466főstervezett
létszámhelyettaténylegesátlaglétszám140fővelke-
vesebb,1326fővolt.Azévvégérea létszámhelyzet
javult,adecember31-ifeltöltöttségmár92,2%-osvolt.
Aszemélyijellegűráfordításokösszegébenatervtelje-
sítés91%-osvolt.Ebbendöntőrészealétszámalakulás
miattbérmegtakarításnakésakapcsolódójárulék-meg-
takarításoknakvolt.Szinténalétszámfeltöltöttségel-
maradásamiattlettekalacsonyabbakajólétiköltségek,
étkezésitámogatások,kiküldetésiköltségek.Azegyéb
bérköltségek530millióstényszámaatervet20%-kal

meghaladja,melyetakilépőkfelmentési illetményei
ésa felügyelőbizottsági tagokmegemelt illetményei
okoztak.Areprezentációsköltségeknéljelentkezőmeg-
takarítástarendezvényekolcsóbblebonyolításaokozta.

Az informatikai költségeknél a terv 92%-ban telje-
sült,amegtakarításelsősorbanabbóladódott,hogy
aszoftvereküzemeltetésiköltségeiésatanácsadóidí-
jakatervezettnélkedvezőbbenalakultak.Afelügyeleti
rendszerekhezkapcsolódószolgáltatásokat,azITbiz-
tonságiszakértőitámogatásokatésegyébtanácsadást
avártnálkevesebbszerkellettigénybevenni,emellett
néhánybeszerzésidőbenielhúzódásaisszerepetját-
szott.Kisebbmegtakarításjelentkezettmégahardver-
éstelekommunikációseszközökköltségeiben,azadó-
jogszabályiváltozásugyanakkoravártnálmagasabb
adatátviteli díjakat eredményezett. összességében
azITtényköltségei131millióforinttalhaladtákmeg
a2015-öséviköltségeketés183millióvalmaradtakel
a2016.évretervezettösszegtől.

2016-banazMNBüzemeltetése6,9milliárdforintba
került.Azüzemeltetésiköltségekenbelülkerülnekel-
számolásraazőrzésvédelem,aingatlanokfenntartási
költségei,abérletidíjak,akészpénzlogisztika,apénz-
szállítás és a vagyonbiztosítás kiadásai, a postai és
telefonköltségekésazun.egyébüzemeltetésiköltsé-
gek.összességébenazüzemeltetésiköltségekmintegy
20%-kalnövekedtekegyévalatt,dea tervszámhoz
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képest6%-osmegtakarításmutatkozik.Azüzemelte-
tésiköltségekzömeazingatlanokhozkapcsolódik,azon
belülisalegnagyobbösszeget,többmint4milliárd
forintotazőrzésvédelemjelenti.Azőrzésvédelemfel-
adatátazMNBleányvállalata,azMNB-Biztonságizrt.
látjaelakorábbantervezettnélmagasabbhavidíjak
mellett,azottrealizálódottnyereségazonbanosztalék
formájábanmegtérülabankszámára.Azingatlanok
fenntartásiköltségeinélmegtakarítástörténtajavítási
munkákeltolódásamiatt,abérletidíjakalacsonyabb
tényadatátpedigatengerentúliirodákbérlésénekel-
tolódásaokozta.

AzMNBafelügyelőbizottságotarróltájékoztatta,hogy
a2016.éviértékcsökkenésileírásösszege2951millió
forintvolt,mely117millióvalalacsonyabbatervezett-
nélazelmaradóésáthúzódóberuházásokmiatt.

AzMNBegyébköltségkéntmutatjakia jogiésköz-
gazdaságitanácsadásköltségeit,azauditdíjakat,az
oktatás-kutatásköltségeit,azalaptevékenységhezés
afelügyeletitevékenységhezköthetőkötelezőhatósági
éstagságidíjakatésajegybankikommunikációskölt-
ségeketis.Alegnagyobbmegtakarításezenköltségek-
néljelentkezik,hiszenatervteljesülésittcsak57%-os.
Különösennagy,mintegy1,5milliárdforintamegtaka-
rításakommunikációsköltségekenazújközbeszerzési
eljáráselhúzódása,aPénzügyiTanácsadóIrodahálózat
lassabbbővüléseésatervezettfogyasztóvédelmiki-
adványokelmaradásamiatt.Aténylegesjogikiadások
mintegy500millióforinttalmaradtakelatervtől,mert
aPénzügyiBékéltetőTestülethezkapcsolódóállásfog-
lalásraatervezettnéljóvalkisebbszámbanvoltszük-
ség.Megtakarítástörténtazoktatásiköltségeknél,az
adatvásárlásokésakiküldetésekköltségeinélis.ösz-
szességébenazegyébköltségek2016.éviösszegenem
csakaterv-,deazelőzőévitényadatnálisalacsonyabb
voltmintegy600millióforinttal.

Azátvezetésekarraszolgálnak,hogyabankműködé-
siköltségeisoronazMNBbeszámolójaaténylegesen
terhelőkiadásokatmutassa,ittszámoltákelpl.asaját
informatikaifejlesztésekteljesítményét.Atervhezké-
pestmegjelenőkisebbeltéréstnéhánybelsőfejlesztés
2017-revalóáthúzódásaokozta.

AMagyarNemzetiBankpénzügyitervezéséneksza-
bályaiszerintaműködésiköltségektervénbelülajó-
váhagyottigényekváltozatlanságamellettkeletkező
pénzügyielőirányzattúllépésekésatervezéskormég
nem ismert tételek fedezetéül központi tartalékot

kellképezniatételesköltségterv1,5%-amértékéig.
A2016-ratervezetttartalék612millióforintvolt.

3.5. AZ MNB LeÁNyvÁLLALATAINAk 
MűköDéSe éS GAZDÁLkODÁSA

Afelügyelőbizottság2016-banisfolyamatosannyo-
monkövettea leányvállalatokműködését.A leány-
vállalatokgazdálkodásikérdéseiszámosesetbensze-
repeltekazüléseknapirendjén,néhányalkalommal
azüléseketleányvállalatiszékhelyreszervezték,hogy
a felügyelőbizottság tagjainakmódjanyíljéka tevé-
kenységésavezetőkmégalaposabbmegismerésére.

AMagyarNemzetiBank 2016. december 31-én az
alábbivállalkozásokeseténbirtokolt100%-ostulajdoni
hányadot:Pénzjegynyomdazrt.,MagyarPénzverőzrt.,
PSFNKft.,MArKzrt.,MNB-Jólétizrt.,MNB-Biztonsági
zrt.

APénzjegynyomdazrt.elsősorbanazországbankjegy-
szükségleteithivatottkielégíteni,emellettokmányo-
kat,adó-észárjegyeket,értékpapírokatállítelőhazai
éskülföldimegrendelőkszámára.Atársaságtermék-
stratégiájánakközéppontjábanaminőségi,magasszin-
tűvédelmielemekkelellátotttermékekállnak.

AMagyarPénzverőzrt.elsődleges feladataakész-
pénzforgalomhoz szükséges forgalmi pénzérmékés
azMNBáltalkibocsátottemlékpénzérmékelőállítá-
sa.Szabadkapacitásaihasznosításáraemlékérmeket,
egyébvereteketisgyárt.Kereskedelmitevékenysége
keretében forgalmazza a jegybank által kibocsátott
emlékérméket, gyűjtői célú bankjegyeket, a saját
kibocsátású érmeket és import befektetésiarany-
termékeket.

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
(PSFNKft.)feladataaválsághelyzetbekerültpénzügyi
szervezetek kezelése, ennekérdekébenazoperatív
irányításukellátása,valamintadottesetbenazökke-
nőmenteskivezetéseapénzügyi közvetítőrendszer-
ből. Feladatait közhasznú tevékenységként, apénz-
ügyi szolgáltatásokat igénybe vevőkérdekeit védve 
látjael.

A Magyar reorganizációs és Követeléskezelő zrt.
(MArKzrt.)célja,hogyhatékonymódontisztítsaki
abankszektornemteljesítőkereskedelmiingatlanhitel-
állományánakjelentősrészétabankrendszermérlegé-
ből.Atársaságelsősor-banintézményivagyszakmai
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befektetők számára követelés- és ingatlanportfólió
kezelésiszolgáltatástnyújt.

AzMNB-JólétiHumánSzolgáltatóésüzemeltetőKft.
feladataaTiszaroffiKépzésiésSzabadidőközpontfenn-
tartásaésüzemeltetése,amunkahelyibüféküzemel-
tetése,valamintazMNBáltalmeghatározottüdülteté-
siésegyébszolgáltatásokpl.konferenciák,oktatások,
továbbképzések,Tiszaroffrakihelyezetttestületiülések
magasszínvonalúbiztosítása.

AzMNB-Biztonságizrt.végziazélőerősőrzés-védelmi
tevékenységet,ellátjaazMNBhivatalosobjektumai-
nakvédelmét,továbbárésztveszapénz-ésértékszállí-
tási,valamintapénzszállítógépjárművekkarbantartási
feladatainakvégrehajtásábanésrendezvénybiztosítási
feladatokatisellát.

AGIrOzrt.üzemeltetiabelföldiforintátutalásokés
beszedések bankközi elszámolását végző Bankközi 
Klíringrendszert.

AKElErzrt.-benésaBudapestiÉrtéktőzsdezrt.-ben
ajegybanknaktöbbségitulajdonrészevan.

A2016-osüzletiévbenaPSFNKft.ésaMArKzrt.saját
tőkéjeérdembennemváltozott,mindenmásleányvál-
lalatnövelnitudtaasajáttőkeösszegét.AJólétiKft.
esetébenakiugróanmagastőkenövekménytajegyzett
tőkefelemeléseokozta.Aleányvállalatokközülcsak
aMagyarPénzverőzrt.fizetosztalékotatulajdonos
részére.AzMNB tulajdonrész könyv szerintiértéke
abázisévifordulónaphozképestcsakaMarkzrt.ese-
tébencsökkent21700-ról19298millióforintra.

12.  számú táblázat
Főbb adatok az MNB leányvállalatok 2016. évi beszámolóiból
adatok millió forintban

 Árbevétel  
2016

Tárgyévi 
eredmény 

2016.12.31.

jegyzett tőke 
2016.12.31.

Tartalékok 
2016.12.31. 

Saját tőke 
2016.12.31.

Saját tőke 
2015.12.31.

Pénzjegynyomdazrt. 13483 1634 10627 4 113 16374 14 740

MagyarPénzverőzrt. 2925 148 575 691 1 414 1346

PSFNKft. 216 0 50 3 53 53

MArKzrt. 1584 -20 700 20 102 20781 20802

MNB-Jólétizrt. 637 -74 763 -113 576 79

MNB-Biztonságizrt. 2980 675 210 718 1603 388

GIrOzrt. 5148 459 2496 6402 9357 8898

KElErzrt. 4 547 1 272 4 500 23 040 28812 27399

KElErKSzFzrt. 30 537 133 1823 3857 5813 5680

BudapestiÉrtéktőzsdezrt. 2 134 73 541 5 432 6046 5973

13.  számú táblázat
Főbb adatok az MNB leányvállalatok 2016. évi mérlegeiből 
adatok millió forintban

Befektetett eszközök 
2016.12.31.

Forgóeszközök  
és aktív i. elh. 

2016.12.31.

Saját tőke 
2016.12.31.

céltartalékok 
2016.12.31. 

kötelezettségek  
és passzív i. elh. 

2016.12.31.

Pénzjegynyomdazrt. 12 173 5516 16374 0 1 314

MagyarPénzverőzrt. 401 1080 1 414 0 67

PSFNKft. 102 262 53 0 311

MArKzrt. 789 20 320 20781 54 274

MNB-Jólétizrt. 605 143 576 35 137

MNB-Biztonságizrt. 256 1529 1603 0 182

GIrOzrt. 3 752 6200 9357 0 595

KElErzrt. 7767 99999 28812 122 78832

KElErKSzFzrt. 624 24026 5813 0 18837

BÉTzrt. 5 371 946 6046 0 271
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14.  számú táblázat
Az MNB belföldi befektetései és kapott osztalékai 
adatok %-ban és millió forintban

 
Tulajdoni 
hányad 

2016.12.31.

könyv sz. 
érték 

2016.12.31.

kapott 
osztalék 

2016

Pénzjegynyomdazrt. 100% 10627 0

MagyarPénzverőzrt. 100% 575 80

PSFNKft. 100% 50 -

MArKzrt. 100% 19298 0

MNB-JólétiKft. 100% 569 -

MNB-Biztonságizrt. 100% 740 0

GIrOzrt. 100% 9779 0

KElErzrt. 53% 643 0

KElErKSzFzrt. 0% 7 0

BudapestiÉrtéktőzsdezrt. 81% 14619 0

Forrás: MNB éves jelentés.

3.6. AZ MNB BeruHÁZÁSAI

AzMNB2016.éviberuházásainakalakulásátafelü-
gyelőbizottság 2017.március 31-i ülésén tárgyalta.
A2016.évi,Értéktárprogrammalésingatlanvásárlá-
sitervvelkiegészítettberuházásielőirányzat94880
millióforintvolt.Ebből66milliárdforintotingatlanok
vásárlására,felújításáraterveztek,azÉrtéktárprogram
műkincsekvásárlásáraszolgálókeretösszegepedig20
milliárdottettki.Továbbijelentősebbelemeiaberuhá-
zásitervnekazépületekbiztonságtechnikairendszere-
inekcseréjéhezkapcsolódott,illetveinformatikaiesz-
közfejlesztésreéshálózatfejlesztésreirányult–ahogy
akorábbiévekbenis–,melyeknélaBankbiztonsági
igazgatóságésaz Informatikai igazgatóságszerepel-
tekköltséggazdaként.A2016.éviberuházásitervtel-
jesüléseösszességébenaligtöbbmint5%-os,mely-
nekegyikoka,hogyazÉrtéktárprogramkeretében
mindössze559milliósköltésvalósultmeg.AzÉrtéktár
programkeretösszegeténylegesennemterv,hanem
keretszám,azelkölthetőmaximumotjelöli.Ehhezha-
sonlóanamégrendelkezésreállómaximumértéket
mutatjaazingatlanvásárlásokramegszabottösszeg.Ez
azMNBigazgatóságaáltal2013-banmeghatározott,
ingatlan beszerzésekre és felújításukra, elsősorban

oktatásiésképzésifeladatokmegvalósítására,valamint
szabadidőstevékenységekellátásáraszánt90milliárd
forintoskeretmaradványa.Anormálüzletmenetbe-
ruházásaibanateljesülés42%-os.Atervezettberu-
házásokegyrészeugyaniselhúzódottvagy2016-ban
törlésrekerült.Alegnagyobbsúlytképviselőbizton-
ságtechnikaiberuházásokastratégiaújrafogalmazá-
saután2017-benkerültekújraazigazgatóságelé,így
tervenfelülitételkéntvalósulhatnakmeg2017-ben.

3.7. A BéT MeGvÁSÁrLÁSA óTA 
eLTeLT IDőSZAk TAPASZTALATAI

ABÉTmegvásárlásaótaeltelt időszak tapasztalata-
iról,agazdálkodásrólésastratégiaielképzelésekről
afelügyelőbizottság2017.január27-iülésénkapott
beszámolót.

AMagyarNemzetiBank2015.december9-én vált
a Budapesti Értéktőzsde zrt.minősített többséggel
rendelkezőtulajdonosává.2016-banazMNBakisrész-
vényesekegyrészénekkivásárlásávalarészesedését
81,35százalékranövelte.AzMNBmellettaKBC(5,2
százalék)ésaConcorde(4,17százalék)rendelkezik3
százalékfelettirészesedéssel;azOTP,azErsteésaMOl
birtokolmégnagyobbtulajdonrészt.Azakvizícióillesz-
kedettajegybankpénzügyiinfrastruktúra-fejlesztési,
illetvenemzetitőkepiac-fejlesztésistratégiájábanfog-
laltakhoz,miszerintajegybankvállaljonakorábbiaknál
nagyobbszerepetakis-ésközépvállalatokhitelezési
zavarainakenyhítésében,anagyvállalatokgazdaság-
élénkítésicélútámogatásábanéstörekedjékarra,hogy
atőzsdeésatőkepiacifinanszírozásMagyarországonis
fókuszbakerüljön,aBudapestiÉrtéktőzsdepedigako-
rábbiaknálhatékonyabbanszolgáljaanemzetgazdasá-
giérdekeketésakívántversenyképességifordulatot.
AtőzsdeiszerepnövelésétaNHPkivezetéseésa2020
utánlecsökkenőEU-sforrásokisindokolják.

Ajegybankugyanakkormáravásárláskorjelezte,hogy
apiacfejlesztésébeéspiacépítésbe valóbefektetés
rövidtávonazeredményességromlásávaljáregyütt.
Azüzletitervekszerintazonbanközéptávonmegtérül
abefektetetttőke.
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15.  számú táblázat
A BéT eredményadatai
adatok %-ban és millió forintban

2014. évi tény 2015. évi tény 2016. évi tény 2016. évi tény/ 2015. 
évi tény

A.Tőzsdeitevékenységeredménye 544,02 571,16 77,68 14%

B.Pénzügyiműveletekeredménye 29,81 2,18 -3,62 -

C.Adózáselőttieredmény(A.+B.) 573,83 573,34 74,06 13%

D.Adózotteredmény 520,08 500,74 73 15%

Sajáttőke 5472,68 5973,41 6046 101%

rOE(adózotteredmény/sajáttőke) 9,50% 8,38% 1,21% 14%

2016-banatársaságtőzsdeieredményeláthatóanle-
romlottazigénybevettszolgáltatásokésaszemélyi
jellegűráfordítások–szakértőiköltségek,bérek,bó-
nuszok–ésanemzetközikapcsolatokköltségei,va-
lamintamarketingköltségekmegnövekedésemiatt.
Aforgalomnemváltozottnagymértékben,akorábbi-
akhozhasonlóanévenbelülszezonálisanalakult,az
azonnalipiacon8százalékosnövekedés,ahatáridős
piactekintetében6,3százalékoscsökkenéskövetke-
zettbe.Arészvényszekció2016.éviösszesítettnapi
átlagforgalmaazévelején,majdnovemberbenlépte
átastratégiábanrögzített10milliárdFt-osküszöböt.

Atőzsdeújonnanmegalkotott,2016-2020időszakra
vonatkozóstratégiájánakközpontielemeiapiacszer-
kezetmegújítása,apiaciaktivitásnövelése,abefek-
tetőibizalomerősítéseésaKKV-kforráshozjuttatása.
AkínálatiéskeresletioldalélénkítéseérdekébenaBÉT

2016-bankibocsátóiroadshow-kat,nemzetköziésha-
zaitőkepiacikonferenciákatszervezett,útjáraindította
aBÉTAkadémiátésatőkepiaciképzéstnyújtóElITE
Programot.Egyspeciálisscoringmódszertanalapján
Magyarországon kb. 300 olyan társaságot azonosí-
tottak,amelyekmegjelenéseatőzsdénsikereslehet.
A„BÉT50–50hazaivállalatsikertörténete”címűtőzs-
dekiadványközülükmutatbenemzetközipiacokon
ishelytállóvállalkozásokat.2016-bantöbbsikeresúj
részvény-(AlTEO,DunaHouse)éskötvénykibocsátás
(Eximbank,WingCsoport)történtésjelentőselőrelé-
pésektörténtekakereskedéstechnikaibiztonságának
növelésébenis.Amagyartőzsdenemzetközipozíci-
ójánakerősödésétmutatja,hogy2017márciusában
aBudapestiÉrtéktőzsdezrt.mintegy300nemzetközi
tőzsdétéstőkepiaciinfrastruktúraszolgáltatótlátha-
tottvendégülaWorldExchangeCongress rendező- 
jeként.
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4. Az MNB 2016. évi beszerzési/
közbeszerzési eljárásai, tapasztalatai

AMagyarNemzetiBank(MNB)aközbeszerzésitörvény
(Kbt.)hatályaalattáll (jelenlegaközbeszerzésekről
szóló2015.éviCXlIII.törvény),ígya2016.évibeszer-
zésekreisetörvényrendelkezéseitkellettalkalmazni
aközbeszerzésiértékhatártólfüggően.Abeszerzésekre
vonatkozórészletesbelsőszabályokatabeszerzésiel-
járásmegindításakorhatályos,amagyarNemzetiBank
GazdálkodásiKézikönyvérőlszólófőigazgatóiutasítás
Bfejezetetartalmazza.

Aközbeszerzésekrevonatkozó,2016-banhatályosjog-
szabályok–aközbeszerzésekrőlszóló2015.éviCXlIII.,
valamintaMagyarország2016.éviközpontiköltségve-
tésérőlszóló2015.éviC.törvény–szerintanemzeti
közbeszerzésieljárásokértékhatára

a)árubeszerzésesetében8,0millióforint,
b)építésiberuházásesetében15,0millióforint,
c)építésikoncesszióesetében100,0millióforint,
d)szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió 

forint,
e)szolgáltatásikoncesszióesetében25,0millióforint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzésiértékhatár

a)árubeszerzésesetében50,0millióforint,
b)építésiberuházásesetében100,0millióforint,
c)szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió 
forint,

d)építésikoncesszióesetében200,0millióforint,
e)szolgáltatásikoncesszióesetében100,0millióforint.

AGazdálkodásikézikönyvalapjánabeszerzésieljárá-
sokháromtípusátkülönböztetjükmeg:

–nettó2millióforintalattiegyébbeszerzés;
–nettó2millióforintotelérő,deaközbeszerzésiér-
tékhatártelnemérőegyébbeszerzés;

–közbeszerzés.

A nettó 2millió forint alatti beszerzési eljárásokat
a költséggazdák saját hatáskörben folytathatják le.

A nettó 2 millió forintot elérő értéket meghaladó
egyébbeszerzéseketésaközbeszerzéseketazMNB
Központibeszerzésifőosztálya(KBF)azérintettszakte-
rületektámogatásávalbonyolítjaadottesetbenaKbt.-
benésaGazdálkodásiKézikönyvbenmeghatározott
eljárásiszabályokmegtartásával.

AzMNBSzervezetiésMűködésiSzabályzata(SzMSz)
alapján10ún.„költséggazda”szervezetiegységetkell
figyelembevenniabeszerzésekvonatkozásában:

–Kommunikációséspénzügyiismeretterjesztésiigaz-
gatóság(KPI);

–Személyügyekértfelelősügyvezetőigazgatóság(SzIG);
–Készpénzlogisztikaiigazgatóság(KPl);
–Bankbiztonságiigazgatóság(BBT);
–Informatikaibiztonságifőosztály(IBF)5;
–Jogiigazgatóság(JOG);
–Informatikaiigazgatóság(INF);
–Működésiszolgáltatásifőosztály(MSz);
–Számviteliigazgatóság(SzV);
–PénzügyiFogyasztóvédelmiKözpont(PFK);

AfentiszervezetiegységekentúlazÉrtéktárprogram
ésaFelügyelőbizottságrészérőlérkezőbeszerzésiigé-
nyekbőltevődtekösszeazMNB2016.évbenmegva-
lósítottbeszerzései.

A 2016. évi beszerzési terv megvalósulása

A2016.évbenelindult/megkezdetteljárásokadatai:

–szerződéskötésselzárult2016.november30.-ig(115
dbeljárás);

–2016.decemberébenvárhatóanszerződéskötéssel
zárul(81dbeljáráscca.50%-a);

–folyamatbanvan,ésszerződéskötésa2017-esévben
várható(81dbeljáráscca.50%-a);

–70%-banabeszerzésitervbenszerepeltatétel,30%
ad-hocbeszerzésiigény;

AKbt. lehetőségetbiztosít a közbeszerzési tervben
nemszereplőeljárások(ad-hocigények)lefolytatására,

5AzIBFaBBT-bőlváltki,aköltségekmegosztásáraésazigényekelhatárolásáramégnemkerültsor,ígyajelentésbenmégvalamennyibeszerzési
igényaBBTnevealatttalálható.
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azadottújtétellelazeljárásmegindításakoraközbe-
szerzésitervetkikellegészíteni.

Azad-hocigényekmiattkorrekciósközbeszerzésitervké-
szültannakérdekében,hogyaKbt.általelőírtegybeszá-
mításikötelezettségetobjektívmódonlehessenelvégezni.

Aköltséggazdákáltala2016.évretervezettbeszerzé-
sekszámát, értékéta16.számútáblázattartalmazza 
(Atervbenolyantételekisszerepeltek,amelyeketaz
érintett szakterület csak 2017-ben kíván elindítani,
ezértezekbenazeljárásokbaneredményességszintén
csak2017.-benleszmérhető):

Aköltséggazdákáltala2016. évben szerződéskötés-
sellezárnitervezett eljárások számát és értékéta17.
számútáblázattartalmazza.

Fentiekszerintabeszerzésitervben352darabtétel
került rögzítésre,melyre vonatkozóan 169 tételnél
jeleztéka2016éviszerződéskötésiigényt.

Alefolytatottbeszerzésieljárásokbana2016.novem-
ber30-igszerződéskötésselmegvalósítotteljárások
számát,összértékéta18.számútáblázattartalmazza.

A2016.évbennovember30-igaKBFáltal lebonyo-
lítottolyan beszerzési eljárások száma–melyekkel
kapcsolatbanabeszerzésiigényttervezőszakterület
aszerződéskötésiigényét2016.évreírtaelő–ajelen-
legrendelkezésreállóadatainkalapján:169db.

Ebbőlszerződéskötésselzárulteredményeseljárás:115db.

Ezazeredményességimutató68%.Ugyanezavizsgá-
latiszempontokalapjánazösszértékrevonatkozóan
38%-oseredményességrögzíthető.

16.  számú táblázat

költséggazda összes darabszám Nettó beszerzési 
értéke (Ft)

INF 172 6796699649

MSz 82 1378654549

BBT 45 862621900

SzV 3 1217990000

SzIG 26 389380000

KPI 15 1831375000

KPl 7 53789026

PFK 1 342 000 000

JOG 1 60000000

összesen 352 12 932 510 124

17.  számú táblázat

költséggazda
2016 évben 

szerződéskötési 
igény darabszám

2016 évben 
szerződéskötési 

igény értéke

INF 83 3449448265

MSz 27 611723000

BBT 23 349739400

SzV 3 1217990000

SzIG 15 94090000

KPI 11 1767800000

KPl 7 53789026

PFK 1 342 000 000

JOG 1 60000000

összesen 169 7 946 579 691

18.  számú táblázat

költséggazda

2016 évi 
szerződéskötés 

november 30.-ig 
(darabszám)

értékhatár alatti közbeszerzés 2016-ban 
folyamatban 

lévő eljárások

Nettó beszerzési érték 2016 évben november 
30.-ig megkötött szerződések alapján 

(Ft)

INF 62 21 41 43 2344973460Ft

MSz 31 12 19 19 373332405Ft

BBT 6 0 6 4 154643685Ft

SzV 1 1 0 4 7900000Ft

SzIG 3 2 1 2 24400430Ft

KPI 11 8 3 6 153509510Ft

KPl 0 0 0 2

PFK 1 0 1 1 150082692Ft

JOG 0 0 0 0 0

összesen 115 43 71 81 3 033 962 182 Ft
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19.  számú táblázat

Beszerzés tárgya Nettó értéke Szerződéskötés
időpontja

járulékos 
költségek egyéb

Bécsiezüstlevesestál 6000000,-Ft 2016.április07. -

Breuergránitasztal 42985500,-Ft 2016.június13. szállítás62180(bruttó)
importÁFA:11305980 150000USD

Bedőrudolfhagyaték 52300000,-Ft 2016.június24. -

Kossuthdagerrotípia 5476800,-Ft 2016.október12.
szállítás,vámintézés:
1617053(bruttó)

importÁfa1536173
20000USD

KissFerencgyűjtemény 235000000,-Ft 2016.november - aláírásalatt

II.rudolfcsászárportré 4500000,-Ft 2016.november16. - Aláírva,
birtokbaadásravár

összesen: 346 262 300,- Ft 14 521 386, Ft

Az értéktárprogram és a Felügyelő- 
bizottságra vonatkozó beszerzési adatok

AzÉrtéktárprogramkeretében2014-2018között30Mrd
Ftfelhasználásáravanlehetőség,amelyből2015.12.31-
igmintegy9MrdFtkerültkiadásra.2016.január01-től
november30-igazalábbibeszerzésekrealizálódtak:A
Felügyelőbizottságrészérekötöttszakértőiszerződések
azalábbiakszerintalakultak:

–jogiszakértő:80.550.000,-Ft;
–egyébszakértő:9.500.000,-Ft;
–szakvélemény–keretszerződés,2016.évbenkifize-
tendőösszesen:6.000.000,-Ft;

A kBF szervezeti felépítése és a kapcsolódó 
kapacitások kihasználtsága

–AKözpontibeszerzésifőosztálynovember30-igfo-
lyamatosan az optimális létszám alattműködött.
A2016-osév legnagyobbrészébenazegyidejűleg
figyelembevettlétszám:
–5-6főbeszerző;
–2-4főjogtanácsos;
–1főbeszerzésiasszisztens;

–Alétszámpótlásnakérdekébenlefolytatottfelvételi
eljárásokeredményeként3főbeszerzőfelvételevár-
ható2017január02-tól.Atovábbifeladatokhozígy
megfelelőkapacitássalrendelkezikmajdafőosztály.

összegezés

összességébenmegállapítható,hogyabeszerzés2016.
évimegvalósulásivolumene68%,amikifejezettenjó-
nakminősíthető,összértékbenezenszázalékazértma-
radel,mertadarabszámokhoznemcsakalegjelentő-
sebbértékűeljárásoktartoztak.Ajelentősebbértékű
eljárásokelőkészítéséreéslefolytatásáraiskifejezetten
jellemző,hogyelőkészítésükazátlagosnálhosszabb
ideigtart,azajánlattevőikör„vitakedve”(előzetesvita-
rendezés,jogorvoslat)gyakori,amiszinténazeljárások
elhúzódásáteredményezi.

A2016-osévbenindítottjogorvoslatokszámaa2016.
november30-igmegindított196eljárásból:2db.Egy
esetbenelmarasztalódöntésszületett,mígamásik
eljárásbanaKözbeszerzésiDöntőbizottsághatározata
sikeresenmegtámadásrakerült,ahatározatfelülvizs-
gálatairántbenyújtottkeresetikérelemnekazelsőfokú
bírósághelytadott.
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5. Peres ügyek

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.tör-
vény(MNBtv.)14.§(3)bekezdése,valamintazMNB
módosításokkalegységesszerkezetbefoglaltalapító
okirata10.3.1.2.pontjaalapjánafelügyelőbizottság
ellenőrzésihatáskörenemterjedkiazMNBtv.4.§
(1)-(9)bekezdésébenmeghatározottfeladatokra,illet-
veazoknakazMNBeredményéregyakorolthatására.
Afentiekértelmébenafelügyelőbizottságellenőrzési
hatásköre nem terjed ki a felügyeleti tevékenység-
re, illetveannakazeredményregyakorolthatására.
AHatóságiperképviseletifőosztályáltalképviseltköz-
igazgatási,-ésközérdekűperek,illetveaközigazgatási
nempereseljárásokafelügyeletitevékenységhezkap-
csolódnak,azzalszorosösszefüggésbenállnak,attól
elkülöníteninem lehetőket, amelyre tekintettel az
iméntemlítettjogviszonyokraafelügyelőbizottságel-
lenőrzésihatáskörenemterjedki,ígyezenpereknem
kerültekatestületelé.

FentiekrefigyelemmelazMNB-nek2016.december
31.napjánösszesen102pereseljárásavoltfolyamat-
ban.Afolyamatbanlevőeljárásokközül2munkaügyi

per,melyeketazMNBvoltmunkavállalóiindítottakaz
MNB-velszem-ben,munkaviszonyukmegszűnésérete-
kintettelamegszüntetésjogellenességemegállapítása
érdekében.EzentúlmenőenazMNB-nek4kártérítési
pere,24közigazgatásijogkörbenokozottkártérítés,5
egyébpolgáripere–sajtóhelyreigazításiper,szerződés
érvénytelensége irántiper -,2közigazgatásidöntés
bíróságifelülvizsgálatairántipere,továbbá65adatok
kiadásávalkapcsolatosperevoltfolyamatban.A2016.
évbenjogerősen27perfejeződöttbe.Ugyanezenév-
ben9nempereseljárásvoltfolyamatbanmelyekből
5eljárásbefejeződött.

AzMNB-nek2016.december31.napjánösszesen91
olyanperesésnempereseljárásavoltfolyamatban,
amelyeketaHatóságiperképviseletifőosztály(HPF)
tart nyilván. Az ügyek megoszlása típusuk szerint:
73 közigazgatási peres eljárás, 8 nemperes eljárás, 
2közérdekűpereseljárás,8PBTdöntésfelülvizsgála-
tárairányulóeljárás.2016.évbenaHPFkezelésében
levőügyekben98 jogerősbíróságidöntésszületett,
ezenügyekközül68voltvéglegesenlezárható.
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6. Az MNB Ismeretterjesztési és 
Támogatási Bizottságának 2016. évi 
tevékenysége

AzAlaptörvényésajegybanktörvénybiztosítjaajegy-
bankszervezeti,működésiésgazdálkodásifüggetlen-
ségét,ugyanakkorezafüggetlenség,továbbáazMNB
jelentősége,társadalmielismertségeésazáltalakezelt
köztulajdontársadalmifelelősséggelisjár.2014má-
jusábanjelentmegazMNBAlapokmánya,amelyben
többekközöttlefektettetársadalmifelelősségvállalásá-
nakalapelveit,majdajúniusbanközzétettTársadalmi
FelelősségvállalásiStratégiameghatároztaajegybank
kiemelt céljait és kijelölte amegvalósítást szolgáló
programrészleteit.Ennekközéppontjábanolyan,az
MNBalapvetőfeladataihozilleszkedőszakmaijellegű,
valamintössztársadalmicélokmegvalósulásátelősegí-
tőtevékenységáll,amitükröziahitelességetésszak-
maiságot,értéketteremt,erősítiatársadalmikohé-
ziót,elősegítiatudományosgondolkodást,valamint
fejlesztiapénzügyi kultúrát.A jegybank társadalmi
felelősségvállalásistratégiájaameghatározókülföldi
jegybankokgyakorlatánakfigyelembevételévelkerült
kialakításra.

Ajegybanklehetőségeihezmértenstratégiaiegyütt-
működésimegállapodások6keretében,támogatások
nyújtásávalszerepetvállalanemzetiértékek,aszelle-
miéskulturálisörökségmegőrzésében,aszakember-
képzéséstudományostevékenységtámogatásában.
Emellettkaritatívcélúadományozással ishozzájárul
a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének,
esélyegyenlőségénekjavításához.

Ajegybanktörvényértelmébenafelügyeletitevékeny-
ségsoránkiszabottbírságbólszármazóbevételkizárólag
atársadalmifelelősségvállalásiprogramhozkapcsolódó
célokrafordítható.AzMNBgazdálkodásifüggetlenségé-
bőlugyanakkoraziskövetkezik,hogynecsakabírság-
bevételekből,hanemelsődlegescéljánakésalapvető
feladatainak veszélyeztetése nélkül, lehetőségeihez
mértenközvetlenül, illetvealapítványaiútján, támo-
gatásoknyújtásávaljáruljonhozzáanemzetiértékek,

aszellemiéskulturálisörökségmegőrzéséhez.Ajegy-
bankemellettszerepetvállaltaszakemberképzés,tudo-
mányostevékenységtámogatásában,valamintkaritatív
célúadományozássalsegítetteahátrányoshelyzetűcso-
portokéletminőségének,esélyegyenlőségénekjavítását
is.Ajegybanktámogatásiaktivitásajelentősmértékben
segítetteelőajegybankTársadalmiFelelősségvállalási
Stratégiájábanfoglaltcélokmegvalósítását.

Ajegybanktársadalmifelelősségvállalásiprogramjának
2016.évimegvalósításáhozkapcsolódótámogatásiki-
fizetéseketa20.számútáblázatfoglaljaössze.

6.1. A TÁMOGATÁSI céLú 
kIFIZeTéSek NyILvÁNOS 
eLérHeTőSéGéNek BIZTOSíTÁSA

Azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformáció-
szabadságrólszóló2011.éviCXII.törvény(továbbiak-
ban:Infotv.)1.melléklete(általánosközzétételilista)
alapjánagazdálkodásiadatokkörébennegyedévente
aközfeladatotellátószerváltalnemalapfeladataiellá-
tására(ígykülönösenegyesülettámogatására,foglal-
koztatottaiszakmaiésmunkavállalóiérdekképviseleti
szerveiszámára,foglalkoztatottjai,ellátottjaioktatási,
kulturális,szociáliséssporttevékenységetsegítőszer-
vezettámogatására,alapítványokáltalellátottfelada-
tokkalösszefüggőkifizetésre)fordított,ötmillióforintot
meghaladókifizetésekösszegétkellazadottszervezet
honlapjánközzétenni.Azerrevonatkozóadatokatakü-
lönjogszabálybanmeghatározottideig,delegalább1
évigarchívumbantartásávalkellmegőrizni.Ajogsza-
bályielőírásoknakvalómegfelelésérdekébenazMNB
honlapjánazutolsó1évvonatkozásában,negyedéves
bontásbantesziközzéazelvártadatokat.

Azalábbitáblázatokaz5millióFtfelettitámogatási
célúkifizetéseketmutatjákbenegyedévesbontásban
2016–ravonatkozóan.

6Astratégiaiegyüttműködésimegállapodásokapartnerekközöttkialakításrakerülőegyüttműködésáltalánoskeretrendszerétrögzítik,ajegyban-
kitámogatáskonkrétfeltételeitazegyesprogramokhoz,projektekhezkapcsolódóegyedimegállapodásokrendezik
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20.  számú táblázat

Támogatási célú kifizetések 2016. évi felhasználás
(millió Ft)

1.2014-benés2015-benkötöttstratégiaimegállapodásokalapjánnyújtott2016.évitámogatások 623,1

2.Többévetátfogó,nemstratégiaiegyüttműködésekalapjánnyújtott2016.évitámogatások 167,5

3.PénzügyiFogyasztóvédelmiKözpontkeretébőlnyújtotttámogatások 24,0

4.Egyediigazgatóságidöntésalapjánnyújtotttámogatások 395,5

5.Esetitámogatások 719,1

6.ACSr-stratégiamegvalósításárafelhasználhatótámogatásikeretterhérenyújtotttámogatásokösszesen
(1+2+3+4+5) 1929,2

7.Értéktárprogramkeretébőltörténőátcsoportosítássalnyújtotttámogatás 500,0

8.Mindösszesen(6+7) 2429,2

21.  számú táblázat
5 millió Ft feletti támogatási célú kifizetések 
2016. I. negyedév 
(Ft)

Támogatott intézmény A támogatás 
összege

BudapestiCorvinusEgyetem 100 000 000

MNBSportkör 100 000 000

AlapítványaKözjóért 50 000 000

MagyarKözgazdaságiTársaság 30 000 000

FogyasztóvédőkMagyarországiEgyesülete 25440808

FIDEMagyarTagozatEgyesület 20558171

Közép-EurópaiIdegsebészetiAlapítvány 12 000 000

NemzetiKultúráértAlapítvány 12 000 000

VárosmajoriAlapítványazÉrésSzívbetegekért 8000000

ProProgressioAlapítvány 6000000

ArtCsertőBt.(ismeretterjesztésicélúkiállítás) 5 100 000

KopintKonjunktúraKutatásiAlapítvány 5 042 000

22.  számú táblázat
5 millió Ft feletti támogatási célú kifizetések 
2016. II. negyedév 
(Ft)

Támogatott intézmény A támogatás 
összege

Szentendre-SzabadtériNéprajziMúzeum
Közalapítvány 150 000 000

MagyarökumenikusSzeretetszolgálat 108600000

reformáció500.ÉvfordulójánakMegünnepléséért
Alapítvány 81000000

AlapítványaKözjóért 50 000 000

MagyarokNagyasszonyaFerencesrendtartomány 30 000 000

FelnőttCisztásFibrózisosBetegekEgyesülete 20 000 000

Symphonia Alapítvány 15 000 000

Bozsik yvette Alapítvány 14 000 000

kortárs Folyóirat kiadó kft. 13 600 000

Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem 13 000 000

Nemzeti Színház Nonprofit kft. 13 000 000

képmás 2002 kereskedelmi és Szolgáltató kft. 12 500 000

Fogadj örökbe egy Macit Alapítvány 10 000 000

Magyar Aktuárius Társaság 7 875 000

együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 6 680 000

csodalámpa óhaj-Sóhaj kívánságteljesítő 
Alapítvány 6 000 000

23.  számú táblázat
5 millió Ft feletti támogatási célú kifizetések 
2016. III. negyedév 
(Ft)

Támogatott intézmény A támogatás 
összege

MűvészetekPalotája(MüPA) 152 000 000

MagyarÁllamiOperaház 150 000 000

KecskemétiAnimációsFilmgyártóésForgalmazóKft. 50 000 000

PannonhalmiFőapátságAlapítvány 30 000 000

OTPFáyAndrásAlapítvány 19969930

SzmrecsányiBoldizsárszobrászművész 13 000 000

Három királyfi Három királylány Alapítvány 12 860 000

Nemzeti kulturáért és Irodalomért Alapítvány 12 000 000

egy Hullámhosszon Alapítvány 7 500 000

Magyar vöröskereszt 6 200 000

„Ments életet” közhasznú Alapítvány 6 000 000

„jót s jól”  a Szatmári kistérségben egyesület 5 500 000

24.  számú táblázat
5 millió Ft feletti támogatási célú kifizetések 
2016. Iv. negyedév 
(Ft)

Támogatott intézmény A támogatás 
összege

SzépművészetiMúzeum 500 000 000

BudapestiGazdaságiFőiskola 60000000

BudapestiCorvinusEgyetem/* 37800000

VitéziÉnekAlapítvány 30 000 000

MNB Sportkör 30 000 000

Budapesti Gazdasági Főiskola /* 26 700 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért 
Alapítvány 25 000 000

kodolányi jános Főiskola 17 500 000

Art Today kft. 16 000 000

Magyar Hospice Alapítvány 13 100 000

SOS Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 12 000 000

Pécsi Tudományegyetem /* 8 100 000

Budapesti Műszaki egyetem /* 8 100 000

Szegedi Tudományegyetem /* 7 800 000

DebreceniEgyetem/* 5 400 000

/* Az MNB Kiválósági ösztöndíjprogramjához kapcsolódó kifizetések
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7. A Magyar Nemzeti Bank 2017-2019. 
évekre vonatkozó bankbiztonsági 
stratégiája

AMagyarNemzetiBank(atovábbiakban:MNB)Bank-
biztonsági igazgatóságának vezetésében, személyi
összetételébenésszervezetében2016.novembertől
változáskövetkezettbe.Azújvezetésáttekintette,il-
letvefolyamatosanértékeliazMNB(bank)biztonsági
helyzetét,akorábbanelindultéstervezettstratégiai
célkitűzésekteljesülését.AzMNBigazgatóságaa2017.
február23-iüléséna37/2017.(02.23.)számúigazga-
tóságihatározattalfogadtaelaMagyarNemzetiBank
2017-2019.évekrevonatkozóbankbiztonságistraté-
giáját.

7.1. A 2017-2019. évekre 
vONATkOZó BANkBIZTONSÁGI 
STrATéGIAI céLkITűZéSek

7.1.1. A kockázatokkal arányos védelem 
kialakítása és működtetése

Abankbiztonságistratégiameghatározóelemeakoc-
kázatokkal arányos védelem kialakítása és működte-
tése,amelyacélirányosésarányosintézkedésekmel-
lettaköltséghatékonyságalapjaisegyben.Azehhez
szükségesműködésiháttérmegteremtéseérdekében
áttekintésre,ésamennyibenszükséges,újjászervezés-
re iskerültazelmúltévekbankbiztonságikockázat-
elemzésiéskockázatkezelésigyakorlata.

7.1.2. Szabályozói környezet fejlesztése

Acélkéntkitűzöttekmegvalósításánakegyikalapvető
szükségleteazegyértelmű,relevánsésalkalmazható
adminisztratívszabályozóiésszerződéseskörnyezet
rendezettsége.Annakmegteremtéseérdekében fo-
lyamatosanzajlikaszabályozottságáttekintése,kata-
logizálása,szükségszerintváltozáskövetése,sajavítás
érdekébenjavaslatokszületnekmindazon,azMNBés
munkavállalóinaknapiműködésétirányító,kontrolláló
dokumentumokésegyüttműködésiszerződésektar-
talmifrissítésére,amelyekmeghatározottésalkalma-
zotttevékenységek,illetvefolyamatokszempontjából
bankbiztonságirelevanciákathordoznak.

ABankbiztonsági igazgatóság saját belsőműködési
környezetét,valamintaSzervezetiésMűködésiSza-
bályzatbanrögzítettfeladatkörétisfigyelembevéve
ezekarelevanciákelsősorbanazMNBadatvagyoná-
nak(anemzetiminősített,valamintajogszabályáltal
egyébmódonvédettadatok)biztonságára,ahumán-
ésfizikaiműködésikitettségekazonosítására,kezelési
rendjére,továbbáaBankvirtuálisinfrastruktúrájának
fizikai-mechanikai,elektronikaiésélőerősvédelmének
kialakítására,fenntartására,azokmegfelelésénekés
működésénekszükségszerintikontrolljáravonatkoz-
nak.

Célkitűzés, hogy a Bankbiztonsági igazgatóság által
végrehajtottintézkedésekolyanvédelmetbiztosítsa-
nak,illetve–elsősorbanpreventívtípusú–kontrollok
alkalmazásáttegyéklehetővé,amelyekkelmárabe-
következésükelőttiszakaszbanazonosíthatókésmér-
hetőkabiztonságikockázatokéskitettségek.ígyazok
adminisztratív,operatívéskontroll-feladatkörünkben
végrehajtott kezelése, hatékonyabban csökkentheti
mindavagyoni,mindanemvagyoni(pl.reputációs)
biztonságieseményekbekövetkezését,igényesetén
amegfelelőminőségűinformációkkaltámogathatjaaz
arrajogosultfelsővezetéstudatoskockázatvállalását.
Amennyibenszükségesséválik,azelőzményikockázat-
értékelésekadataihatékonyantámogatjákadetektáló
éskárenyhítőintézkedésekhatásfokát.

7.2. HuMÁNkOckÁZATOk keZeLéSe

7.2.1. Humánkockázati szempontból 
súlyponti területek/munkakörök 
meghatározása 

Abankbiztonságalapfeladataamunkavállalókésaz
MNB objektumaiban feladatot ellátó külső beszál-
lítóipartnerekhumánkockázat-kezelése,azMNBés
infrastruktúrájának, adatainakés vagyonánakmeg-
előző-védelmének szervezése. Elemzésekkészülnek
azMNB szakmai területeinek kitettségével kapcso-
latosan,meghatározzákazonmunkatársak, vezetők
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körét,akikvonatkozásábanfennállakülsőbefolyás,
illetvebefolyásoláskockázata.Olyanpreventívmeg-
oldásokszületnek(oktatás,technikaiismeretek,stb.)
amelyek a valós idejű kockázatcsökkentést, illetve
megoldástbiztosítják.Aszükségesbelsőadminiszt-
ratív,szabályozóikörnyezetátvizsgálásaésfrissítése,
valamintakockázatkezeléssoránalkalmazotteljárás-
rendekháttere,áttekintéseésújjászervezésemárfo-
lyamatbanvan,mígahumánkockázat-elemzéssorán
értékelendő,abankbiztonságszempontjábólreleváns
kockázatiterületek,munkafolyamatokazonosítása,az
azzalösszefüggő,rendszereshumán-kockázatelemzés
dokumentáltgyakorlatánakkialakításávaltörténik.

7.2.2. A külföldön tartózkodó munkavállalók 
biztonsági helyzetének stabilitása

AzMNBmunkavállalóinakvédelmesoránkiemeltcél
akülföldöneseti,vagyrendszereskiküldetésben, il-
letvetartósanfoglalkoztatottmunkatársakbiztonsági
helyzeténekstabilitása,élet-ésmunkakörülményeik
biztonsága.Ajegybankimunkavállalókszemélyes-és
feladatukellátáshozköthetőbiztonságánaktámoga-
tásaérdekébenlehetővékívánjáktenniakülföldiki-
küldetésük,munkavállalásukelőttiegyénibiztonsági
felkészítés elérhetőségét, középtávú célként pedig
önállóan,illetveazMNB-Biztonságizrt.-vel,valamint
arelevánsrendvédelmiszervezetekkelegyüttműködve
történikazállandó,ügyeletirendszerintműködőés
azazonnalisegítségkéréstlehetővétevő,sajátrészről
pedigasegítségnyújtástbiztosítaniképesaktívképes-
ségekmegszervezése.  AzMNB külföldi képviseleti
irodáiműködésénekkockázatcsökkentéseérdekében
–alehetőségekhezmérten,illetvefelsővezetőidöntés
alapján–megtörténikazérdekkörbetartozókülföldi
épületekvédelme,amelysoránelsősorbanazazokki-
választásakapcsánfelmerülőobjektumvédelmikocká-
zatokazonosításával,vagyamárműködőobjektumok
biztonságikörnyezeténekrendszeres,vagyesetiátvi-
lágításávalsegítikabiztonságosésazMNBérdekeit
tükrözővédelemkialakítását,fenntartását.

7.2.3. A munkafolyamatok biztonsági 
kontrolljaival, a jegybanki tevékenységek 
kockázataival, a szabályoknak való 
megfelelőségével kapcsolatos feladatok 

Ajogszabályoknak,stratégiaidokumentumoknak,bel-
sőszabályoknakésetikainormáknakmegfelelőműkö-
dés,valamintazezzelkapcsolatosbiztonságifeladatok
körébetartozikazintegritásikontrollmechanizmusok
működtetése is. A feladatokkörébenapénzmosás
és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel

kapcsolatos,azMNBüzletitevékenységéhezkapcso-
lódó szabályozói, elemző-értékelési és bejelentési,
valamintazüzletipartnerekértékelésévelkapcsola-
tostevékenységfejlesztésekiemeltstratégiaifeladat,
tekintettelarra,hogyebbenatémakörben2017.II.
félévébenújeurópaiuniósirányelvésazaztimple-
mentálóújtörvényalkalmazásakezdődik.

A szervezeti integritással kapcsolatos feladatként
a2015-2018.évekreszólóNemzetiKorrupcióellenes
Programelfogadásárólszóló1336/2015.(V.27.)Korm.
határozat3.pontb)alpontjábanaKormányfelkérte
–többekközött–azMNBelnökét,hogyszakpolitikai
eszközeiveltámogassaaprogrambanszereplőcélkitű-
zésekmegvalósítását,működjönközreafeladatokvég-
rehajtásában,éssajátstratégiájábankiemelthelyen
szerepeltesseakorrupciómegelőzéstémáját,továbbá
akorrupcióelleniküzdelemkeretébenmegvalósított
együttműködés eredményeiről évente tájékoztassa
abelügyminisztert.Afeladatokvégrehajtásánakelőse-
gítésére,aNemzetiVédelmiSzolgálatkoordinálásával
KorrupcióellenesésIntegritásMunkacsoportműködik,
amelynekmunkájábanaBankbiztonságiigazgatóság
isrésztvesz.Ebbenatémakörbenstratégiaifeladat
amunkafolyamatok, szervezeti integritáskontrollok
felülvizsgálata, módosítása; a módszertan kidolgo-
zásábanrésztvevőtudásközpontokkal(pl.:Nemzeti
KözszolgálatiEgyetem,ÁllamiSzámvevőszék,Nemzeti
VédelmiSzolgálat,nemzetbiztonságiszolgálatok)való
együttműködéskialakítása,illetvefejlesztése;továbbá
abiztonságtudatosság,azintegritáserősítésetémakö-
rökbenbelsőképzésekfolytatása.

7.2.4. Biztonsági oktatások fejlesztése 

Az igazgatóság által tervezett középtávú biztonsá-
gi stratégia egyikmeghatározó célja, hogy erősítse
és elérhetővé tegyemindenmunkavállaló számára
azoknak a biztonsági alapismereteknek a készség-
szintűelsajátításátésalkalmazását,amelyekkelsaját
napifeladatellátásasorán,illetvevezetőihatásköré-
benaktívanképesfeladatkörébeneljárvarésztvállalni
abiztonságikockázatokfelismerésében,jelzésében,
szükségeseténamegelőzőcélúbankbiztonságijavas-
latoksajátmunkafolyamataihozillesztésébenésalkal-
mazásában,valamintakezelésére,vagyfelügyeletére
bízottbiztonságtechnikairendszerüzemeltetésében.
Astratégiaelkötelezettabban,hogyavédettszemé-
lyikörnapifeladataihozilleszthető,atevékenységeink
kockázataitisfigyelembevevő,tervszerűésrendszeres
oktatása,akáregyénifelkészítésemegtörténhessen,
amelynekmegvalósításáhozazaktuálisbiztonság-és
kockázattudatosságszintjétfejlesztendő,frontálisés



MAGYAR NEMZETI BANK

A MAGYAR NEMZETI BANK FElüGYElőBIZoTTsáGáNAK évEs oRsZáGGYűlésI BEsZáMolójA • 2016 48

elektronikusoktatásfelhasználásával,–azelsajátított
tudásszámonkérésemellett–akialakítottképességek
támogatásávalésbankigyakorlatbatörténőintegrálá-
sávalszükségeselőrelépni.

7.2.5. Az MNB objektumainak fizikai-
mechanikai, elektronikai és élőerős védelme

Azigazgatóságalaptevékenységébőlfakadóansaját-
erővel biztosítja azMNBobjektumainakfizikai-me-
chanikai,elektronikai,azMNB-Biztonságizrt.közre-
működésével pedig élőerős védelmét, valamint az
ehhezkapcsolódóbiztonságitevékenységet.AzMNB
ésazérdekkörébetartozóobjektumokvédelmének
fejlesztéseterénkiemeltcélkitűzésazeurópaijegyban-
kikövetelményeknektörténőmegfelelésszemelőtt
tartásávalavédelmiszintnövelése,illetveazMNB-ben
abankbiztonságiszakterületenkívülialkalmazott,de
abankbiztonságiszintjétemelő–ígyegyesbiztonsági
részfeladatokmegbízhatóságáttámogató–hazaiés
nemzetközistandardok,jógyakorlatokintegrálásaés
alkalmazása.Astratégiaidőszakábanmegvalósítandó
legfontosabbbiztonságtechnikaiprojektazMNBSza-
badságtériszékházábanésalogisztikaiközpontban
abiztonságtechnikairendszerekfejlesztése,cseréje.
Aműszakiésépítészetikoncepciórólszólóelőterjesz-
téstazigazgatósága11/2017.(01.30.)számúhatá-
rozattalfogadtael.

Annakérdekében,hogyaMagyarNemzetiBankés
a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok
megfelelőeneltudjáklátnifeladataikat,aműködési,
biztonságikockázataikkalarányosbiztonságieljáráso-
katésinfrastruktúrátkellműködtetni.Ennekkialakí-
tásasoránbiztosítanikell,hogyaveszélyeztetettség
minimalizálása mellett tevékenységét zavartalanul
végezhesse,reputációjanecsökkenjen.Abiztonsági
ésműködésikockázatokminimalizálásaésazelvárt
működésiszínvonaljelenhelyzetfenntartásamellett
kivitelezhetetlen.Amegvalósítandóbiztonságtechnikai
rendszermegfelelazeurópaiuniósjegybankokstan-
dardjának,azonbanahazai,hasonlóbiztonságibeso-
rolásúobjektumokbanalkalmazottbiztonságtechnikai
rendszerekhezképestkorszerűbb,fejlettebbésköve-
tendőpéldakéntszolgálhat.

7.2.6. Az MNB leányvállalatai biztonsági 
tevékenységének támogatása

AzMNBközvetlen többségi tulajdonosi érdekeltsé-
gébetartozóleányvállalatokműködésénekegységes
szabályozásárólrendelkező234/2016.(12.19.)számú
igazgatóságihatározatalapjánterveziéshajtjavégre

azigazgatóságazMNBérdekkörébetartozóleányvál-
lalatok biztonsági alapfolyamatainak azonosítását,
támogatását,azarrairányulóegységesajánlásokés
eljárásrendekkidolgozását,integrálását,abiztonsági
irányelvekmeghatározását.Aleányvállalatokbizton-
ságának integrált működését, valamint kontrollját
célzóegyüttműködéstovábbálehetőségetteremtaz
egyenszilárdságú védelem és követelményrendszer
megalapozásamellett,abankbiztonságitevékenység
alapfeladatainak,definícióinakegységesértelmezésé-
re,illetveamárműködőképesésalkalmazhatóhelyi
szintűjógyakorlatokszélesebbkörűmegvitatására,az
arraalkalmasaktovábbiillesztéséreis.

Astratégiacélkitűzése,hogyazazonosalapokonnyug-
vó,ugyanakkoreltérőbiztonságikörnyezetbenmű-
ködőleányvállalatokbiztonság-tervezésiésirányítási
képességeiazonosszakmaiésmódszertanialapokon
álljanak,biztonságitevékenységükvégrehajtása,illetve
akockázatokazonosításalehetőségszerintmegegye-
zőelvekszerinttörténjen.Afentiekmegvalósításával
–elsőszakaszbanadefiniálhatóalapfeladatok,folya-
matok,kockázatok,illetveképességeikazonosításával
–mindaleányvállalatok,mindatulajdonosijogkört
gyakorlóMNBképeslehetegységesenértelmezhető
ésátfogóképetkapniazérdekkörébetartozóleányvál-
lalatokbiztonságihelyzetéről,atámogatásésegyütt-
működéslehetőségeiről,aberuházási,fejlesztésiigé-
nyeikről.Atervezettintézkedéseinkmegvalósításával
azirányításiéskockázatkezelésiképességekjavítása
mellett,astratégiaegyúttalaköltséghatékonyságotis
szemelőtttartja.

7.2.7. A működési kockázatok kezelésében, az 
üzletmenet-folytonosság biztosításában való 
részvétel

Azigazgatóságfeladataisoránszámosolyan,azMNB
működésifolyamatainakbiztonságátnapiszintentá-
mogatófeladatotvégez,amelyinfrastruktúraelemei-
nekmegbízhatóműködését(pl.virtuálisinfrastruktúra
működési környezete, elektronikus adatvagyon vé-
delme,bankiműveletek,közműellátás,épületgépé-
szetstb.)továbbiszervezetiegységekbiztosítják.Az
egyesfeladataikvégrehajtásáhozszükségesbiztonsá-
gikörnyezetmegbízhatóműködtetése,illetveannak
kríziseseménykor isbiztosítottvédelmeugyanakkor
alapvető szükségletmindanapi,minda rendkívüli
események során végrehajtandó feladataik ellátás-
hoz,működésirendjükfenntartásához,ígyaszerve-
zetiegységekközöttiegyüttműködésésabiztonsági
típusúfolyamatokösszehangolásamindabiztonsági
folyamatokinfrastruktúraigénye(pl.közművek),mind
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pedigabankiműködésifolyamatokfenntartásaérde-
kébenalapvető.

Azezeksoránfelmerülőerőforrásokfenyegetettségét,
aműködésbiztonsághibatűrését,valamintakapcso-
lódóáthidaló-képességeketésaszolgáltatásokfoly-
tonosságának biztonságát közös együttműködéssel
felmérveválikképesséazigazgatóságazMNBüzlet-
folytonosságiképességeinek–bankbiztonságiszem-
pontú–támogatásáraésaveszélyhelyzetekkezelé-
sére.Afentiekérdekébenazüzemeltetőifeladatokat
ellátószervezetiegységekentúlazMNBüzletfolyto-
nosságánaktervezéséértfelelősKockázatkezelésifő-
osztállyalislezajlikaszakterületitervekegyeztetése,
közöstesztelése,felkéréseseténtörténőfelmérése,
miközbenazigazgatóságbiztonságitámogatástnyújt
azMNBműködésbiztonságánakfenntartásábanköz-
vetlenülrésztvevőszervezetiegységekveszélyhely-
zetbentörténőműködőképességénekfenntartásához.

7.3. véDeLMI IGAZGATÁSI 
TevékeNySéG

Stratégiaicélkénthatározhatómegazüzletbiztonság
(üzletmenet-folytonosság)támogatása,illetveavédel-
miigazgatásifeladatkörbőlfakadóanalétfontosságú
infrastruktúrák/rendszerelemekbiztonságánakfenn-
tartása,fejlesztése,abelső-éskülsőkrízishelyzetek,
továbbá a honvédelmi kötelezettségeinkből fakadó
együttműködésekfejlesztése.Apénzügyiágazathoz
tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
330/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletbenmeghatáro-
zottakalapjánaBankbiztonságiigazgatóságlátjaelaz
üzemeltetőkéntazMNB-tterhelőbiztonságiösszekö-
tői,ahatóságokközöttikapcsolattartói feladatokat,
valamintazérintettszakterületekkelegyüttműködve
azMNB-re háruló ágazati javaslattevő és ellenőrző

hatóságifeladatokellátásábanakritikusinfrastruktú-
rakéntkijelöltésazMNBáltalfelügyeltpénzügyiin-
tézmények,afelvigyázottpénzügyiinfrastruktúrákés
akészpénzlogisztikaiellenőrzésalattállópénzfeldolgo-
zókéspénzszállítóktekintetébenabiztonságiszakmai
javaslattevőiésellenőrzésifeladatokat.

7.4. eGyüTTMűköDéSek FejLeSZTéSe

Abankbiztonságistratégiaegyikelemeként,azigaz-
gatóságalapfeladataihozigazodva,deatágabb(bank)
biztonságiszakmaikihívásokatisfigyelembevévetör-
ténikakülönféleegyüttműködésekfejlesztése.

AJegybank,mintahazaipénzügyiszektortérintőmeg-
határozóésfelelősszereplőjénekbiztonságiszerve-
zeteként,–azMNBésérdekkörébetartozóvállalatok
biztonságát támogató hivatalos szervezetek képvi-
selőiveltörténőegyüttműködéstmeghaladóan–az
MNBBankbiztonságiFórumszervezeténekkezdemé-
nyezésévelésapénzügyi/piaciszektorbankbiztonsági
szervezetiegységeinekegyüttműködéséveltámogatni
kívánjukatágabbérintettikörbetartozópénzintéze-
tekbiztonság-éskockázattudatosságánakfejlesztését,
hosszabbtávonközösmódszertani (bankbiztonsági)
elvekésirányokmegteremtéséneklehetőségét.

Célszerűnek tűnik a piaci szektor napi kihívásainak
közvetlenmegismeréseis,ajógyakorlatokmegosztá-
sánaklehetőségéntúl,azeredményesebbkockázat-
csökkentésés krízisetekre történő reagálóképesség
érdekében egyaránt. A Fórum egyes rendezvényei
akárolyan„nyitott”szakmaiműhelykéntisfunkcio-
nálhatnának,amelyekinnovációsbáziskéntműködhet-
nénekésmotivációtnyújthatnánakabankbiztonság
ésbiztonságtechnikairántérdeklődő,elkötelezettés
szakképzettpályakezdőmunkatársakszakmaiorientá-
ciójában,fejlesztésébenis.
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8. Az MNB-Biztonsági Szolgáltatások 
Zrt. működésének és erőforrásainak 
bemutatása

AMagyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban:MNB)
afegyveresbiztonságiőrségről,atermészetvédelmi
ésamezeiőrszolgálatrólszóló1997.éviClIX.törvény
1.§ (1)bekezdése,valamintazállamműködése, il-
letőlegalakosságellátásaszempontjábólkiemelten
fontoslétesítményekkörérőlszóló24/1997.(III.26.)
BMrendelet1.§n.pontjaalapjánfegyveresbiztonsági
őrséggelkellvédeni.AzMNBIgazgatóságaúgyren-
delkezett,hogyazMNBfegyveresbiztonságiőrséggel
történőőrzését2015.március1.napjátólkiszervezi
éseztafeladatotazMNB-BiztonságiSzolgáltatások
zártkörűenMűködőrészvénytársaság(atovábbiak-
ban:MNB-Biztonságizrt./Társaság)szolgáltatóként
látja el. A Társaság két szakmai tevékenységi ága
afegyveresbiztonságiőrzés,valamintaszemély-és
vagyonvédelem.

8.1. FeGyvereS BIZTONSÁGI őrZéS 
(FBő)

Azrt.FBŐtevékenységétállandóhatóságifelügyelet
mellettlátjael.AzOrFKrendészetiFőigazgatójának
29000/347-20/2015.Ált.határozatábanafegyveres
biztonságiőrséglétszámát2016.április18-ihatállyal
azaddigi112-ről–aPénzügyiBékéltetőTestület (a
továbbiakban:PBT)átköltözésemiatt–122főreemel-
te.Ennekérdekébenamásodiknegyedévben14fő
–afeladatraalkalmas–személy-ésvagyonőrFBŐ-vé
történőátképzésetörténtmeg,akik2016.augusztus
15-énsikeresvizsgáttettek.

Afegyveresbiztonságiőrséglétszámát2016.decem-
ber31-iállapotszerintazalábbitáblázatmutatjabe:

8.2. SZeMéLy- éS vAGyONvéDeLeM

ATiszaroffilétesítményélőerősőrzésvédelme11fő
személy-ésvagyonőrbiztosításávaltörténik,azMNB
egyes rendezvényeinek (pl. lámfalussy rendezvény,
szakmai konferenciák, családi nap stb.) élőerős őr-
zésvédelmeésértékszállításifeladatokvégrehajtása
aSzolgáltatásiSzerződésbenmeghatározott,szolgál-
tatásihelyheznemköthetőegyébszemély-ésvagyon-
védelmitevékenységkeretébenzajlik.

8.3. AZ ÁLLOMÁNy kéPZéSe

AzMNB-Biztonságizrt.megalakulásakorcélultűzteki,
hogyajegybankvédelmérekiválóanképzettőrzésvé-
delmiszemélyzetetbiztosít,ennekérdekében,azállo-
mányrészéreszükségesszakmaifelkészítésinfrastruk-
turálishátterénekbiztosításárakomplexszolgáltatási
szerződéstkötöttaMagyarHonvédségAltisztiAkadé-
miájával,aholazéveskiképzésitervbenmeghatáro-
zottakszerintazállománymindentagja–lehetőség
szerint–havikétalkalommalkomplexképzésifoglal-
kozásokonveszrészt.Aképzésitematikaösszeállítása
soránelsődlegescélkitűzésvoltazállománymeglévő
készségeinekfejlesztéseéshiányosságainakkiküszöbö-
lése.Akondicionáliséslövészetiterületenjelentkező
jelentősmértékű képzetlenség és felkészületlenség
kiküszöbölésea2016.évsoránfolyamatosanzajlott,
melynekköszönhetőenazállományegészéttekintve
jelentősfejlődésmutathatóki.Afizikálisképzésekért
elsődlegesen felelős közelharc instruktor a képzé-
seksoránésazokkalösszefüggésbentáplálkozásiés
életvitelbeli tanácsokat isadazállománytagjainak,

25.  számú táblázat
FBő őrségparancsnok: őrségparancsnok-h.: őrparancsnok: őrparancsnok-h.: őr: összesen:

Jóváhagyott: 1 1 16 8 96 122

Ténylegesen
meglévő: 1 1 16 8 91 117
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valamintigényeseténszemélyreszabottedzéstervet
készítrészükre.

2016.márciusvégérelezajlottazállományátképzése
azújonnanrendszeresítettH&KP30típusúmaroklő-
fegyverekre,azállománysikerestípusátképzővizsgát
tett,melynekeredményekéntazállománytagjainak
biztonságosésszakszerűfegyverkezelésekimutatha-
tóanjavult.A2016.évbenalőkiképzésiésvizsgáztatási
feladatokvégrehajtásasoránmindösszesen65.050db
lőszerthasználtunkfel.

A2016.évfolyamánazállományból43fővégezteel
azalapfokúsugárvédelmitanfolyamot,apénzszállító
páncélgépjárművezetéséhezszükségesPÁVI-esalkal-
masságivizsgálaton2főmunkavállalóvettrészt,így
összesen5főmunkavállalóláthatottelazFBŐtevé-
kenységénkívülpáncélgépjárművezetőifeladatokatis.
2016októberétőlazállományrészére–aKészenléti
rendőrségmunkatársaiáltalmegtartott–csomagát-
vizsgálóberendezésekműködtetésévelkapcsolatban
képzészajlott,mely2017márciusábanértvéget:52
főszereztemegavégzettséget.

8.4. A SZOLGÁLAT eLLÁTÁSÁHOZ 
NéLküLöZHeTeTLeN eSZköZök

A társaság részére azOrFK rendészeti Főigazgató-
jának29000/347-20/2015.Ált.határozataalétszám
emelésévelegyüttengedélyezte további10dbma-
roklőfegyvertvásárlását,melynekbeszerzéséttovábbi
intézkedésigelhalasztotta.Avásárláselhalasztásaaz
őrségharckészültségétnemveszélyezteti.

26.  számú táblázat
 H&k P30 pisztoly: H&k MP5 géppisztoly:

Jóváhagyott: 122 32

Meglévő: 112 32

AzátvettFBŐállományszolgálatiegyenruhájaakihor-
dásiidőtrészbenelérte,illetvetúlhaladta.Aruházat
folyamatospótlása, illetve az új felszerelők részére
aszükségesegyenruhabiztosításaaMilipolzrt.-vel
kötöttkeretszerződéskeretébentörtént.Azőrzésvé-
delmifeladatokvégrehajtásához27dbrejtveviselhető
lövedékállómellénybeszerzéseismegtörtént.Mivel
alövedékállómellényjellegénélfogvaszemélyhezkö-
tött,ezért2017.évbentovábbibeszerzésekszüksé- 
gesek.

Aszolgálatifeladatokfolyamatos,magasszintűellá-
tásaérdekében6dbszemélygépjárműés1dbpickup
gépjárműüzemeltetéseisfolyamatos,ajelentéselké-
szültéigbalesetmentesen.

8.5. A TÁrSASÁG 2016. évI 
GAZDÁLkODÁSÁNAk ÁTTekINTéSe

Atársaságteljesárbevételea2016.évben2.980MFt.
Az MNB-től származó árbevétel a 2016. évben
2.952MFt,melyaPénzügyiTervbenelfogadottszinten
alakult.Azrt.aTiszaroffiőrzésvédelmet2016.július
1-től2016.november17-igközvetlenülazMNB-Jóléti
Kft.irányábaláttael,melykapcsán28MFtárbevétel
realizálódott.ATársaság2016.éviműködésiköltségei
2.100MFt-ottettekki,melyköltségekdöntőhányadát
(91%)aszemélyijellegűráfordításokhatároztákmeg.
AműködésbőleredőenaTársaság2016.éviadózás
utánieredménye674,7MFt-ottettki,melyetatulaj-
donososztalékkénttervezkivenni.
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9. A Magyar Nemzeti Bank 
külképviseleteinek tevékenysége

AMagyarNemzetiBankjelenlegivezetésehivatalba
lépésétkövetőendeklaráltstratégiaicélkénthatároz-
tameg,hogynéhányévenbelülamagyarjegybank
aviláglegjobbéslegelismertebbjegybankjaiközézár-
kózzonfel.Azilymódonelismertjegybankokamone-
tárisműhelymunkaésmás jegybankialapfeladatok
magas szakmai színvonalon történőellátása, illetve
akormánynemzetgazdaságicéljainakmegfelelőtá-
mogatásamelletthazaiésnemzetközielismertséget
vívnak ki maguknak mind szakmai konferenciákra
történőrendszeresmeghívásokésazezáltalgenerált
tudásmegosztás,mindpedigakövetkezőközgazdász
generációkineveléseésmegfelelőszínvonalúképzé-
sükbenvalóközreműködésformájában.Ezencéleléré-
séhezvezetőegyiklépésként–ajegybanktörvényben
meghatározottelsődlegesjegybankicélokatésalap-
vetőfeladatokattámogatvaésmáseurópaiországok
jegybankjaihozigazodva,ígyazEurópaiKözpontiBank,
anémet,afrancia,azolaszvagyazosztrákjegybankok
példáitkövetve,valamintsajátkorábbigyakorlatához
visszatérve(korábbanazMNBhétnemzetköziirodát
tartottfenn)–azMNBvezetésekapcsolattartóirodák
megnyitásáthatároztaelNémetországban(Hamburg),
Franciaországban(Párizs),Olaszországban(róma),az
EgyesültÁllamokban(Newyork),Argentínában(Bue-
nosAires)éslibanonban(Bejrút).

A jegybanki kapcsolattartó irodákmegnyitásával az
MNBcélja,hogyamagyarjegybankotésabankban
folyóelemzőmunkátmindjobbanbekapcsoljaanem-
zetközitudományoséletvérkeringésébe,illetveerősít-
seatárs-éspartnerintézményekkelfennállószakmai
együttműködést.Az irodák révénbővülőkapcsolati
hálólehetőségetbiztosítavilágélvonalábatartozó,
illetvearegionálisanvezetőszerepetbetöltőpénzügyi
intézményekkelkialakított,márműködőkapcsolatok
erősítésére,új kapcsolatoképítésére, anemzetközi
együttműködésiformákbővítéséreésegysokkalszo-
rosabbszakmaikapcsolatrendszerkialakítására.

Külföldi képviseleti irodák működtetése egyáltalán
nemidegenazuniós jegybankokkörében,sőttöbb
EU-stagállamjegybankjakiterjedtirodahálózatottart
fennavilágnagyobbpénzügyiközpontjaiban.Néhány

kiragadottnemzetközipéldakéntérdemesmegvizsgál-
niazegyiklegjelentősebbuniósjegybank,aDeutsche
Bundesbankvagyazolaszjegybankkiterjedtképvise-
letihálózatát.ANewyork-iésatokióiönállófenntar-
tásúképviseletekmellettaBundesbank2016-tólkép-
viselőketküldaNémetországiSzövetségiKöztársaság
londoni,moszkvai, isztambuli,saopauloi,pretoriai,
mumbai,pekingiésszingapúrinagykövetségeire, il-
letvekonzulátusaira.EmellettaBundesbankmonetá-
ris-éspénzügyipiaciszakértőketdelegáltNémetor-
szágbrüsszeliuniós,valamintapárizsiOECDállandó
képviseletéreis.ABancad’Italiaképviseletiirodáttart
fennNewyork-ban,Tokióbanéslondonban, illetve
kiküldöttjei jelenvannakAbuDhabi,Peking,Berlin,
Kairó,Isztambul,Brüsszel,Moszkva,Újdelhi,Pretoria
SaoPauloésWashingtonvárosaiban. Ezek részben
önállóan fenntartott irodák, részbenpedigazadott
nagykövetségekenmintjegybankialkalmazottaktevé-
kenykednekakiküldöttek.

AjegybankifüggetlenségMNBtv.-bendeklaráltszabá-
lyaiteremtettekalapotarra,hogyazMNBtv.rendel-
kezéseinekhatékonyabbérvényesülése,illetveanem-
zetköziegyüttműködéserősítéseérdekébenazMNBis
létrehozzaanemzetköziirodáit.Anemzetköziirodák
munkatársaitnyíltpályázatifelhívással,jelentőstúlje-
lentkezésmellett,háromfordulósbírálatieljárásután
választottakiajegybank.Akiválasztottcélállomások
közülazMNBhamburgiirodája2015.júliusimegnyitá-
sátkövetőenaugusztuselejénkezdtemegműködését
Párizsbanakülképviselet,illetve2016.január19-én
megnyíltarómaiirodais.Azirodákmegnyitásárólaz
MNBmindenesetben tájékoztattaaközvéleményt.
Atovábbiirodákesetébenjelenlegaszínvonalasmun-
káhozszükségesműködési feltételekbiztosításának
előkészítése,aszükségesjogiésadminisztratívfeltéte-
lekmegteremtésefolyik.Alegkedvezőbblehetőségek
felkutatásakörültekintőegyeztetéseketéspiackutatást
tételezfel.Abejrútiirodamegnyitásaugyanakkoraz
elmúlt időszak biztonsági kockázatainak erősödése
miattegyelőrenincsennapirenden.

AzMNBkülföldiképviseleteinekfeladataelsősorban
azadottcélországésatágabbértelembenvettrégió
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pénzügyi,gazdaságifolyamatainakfigyelemmelkísé-
résére, deezzel együtta társadalmi, kulturális, fel-
sőoktatásiésegyébfolyamatokatiselemzik,azokról
rendszeresésadhocjellegűtájékoztatókatkészítenek
akiküldöttek.Emellettkapcsolatokatépítenekahelyi
célcsoportokkal, szakmai szervezetekkel, onnan in-
formációkatgyűjtenekéscsatornáznakbeegyrészről
a helyben,másrészről a Budapesten készülő jelen-
tésekbe. Továbbá azMNB vezetésének igényeihez,
abankaktuális,napirendszeres, illetveesetenkénti
stratégiaifeladataihozigazodvakülönbözőtémákban
tájékoztatóanyagokatkészítenek.Elemző,kutatásite-
vékenységüksoránerősítikazegyüttműködéstaMa-
gyarNemzetiBankésahelyi jegybankiéspénzügyi
világgal,szakmaiszervezetekkel,illetveazMNBerő-
södőésszélesedőoktatásitevékenységénekmegis-
mertetéseésnépszerűsítéseérdekébenkapcsolatot
alakítanakkiazadottdesztinációkiemelkedőfelső-
oktatásiintézményeivel.

AzMNBkapcsolattartóirodáinaktovábbiáltalánoscél-
jaamagyarjegybankreprezentációjaazadottváros-
banésatágabbértelembenvettrégióban.Ajegyban-
kitevékenységhezkapcsolódóhelyiintézményekkel,
véleményvezérekkel, közszereplőkkel, az akadémiai
szféraképviselőivelvalókapcsolatfelvételolyanhoz-
záadottértéketképviselazirodákfeladatainakellátása
során,amiitthonrólnemhelyettesíthető.Jellemzően
a jegybanki szakértők közötti együttműködés min-
digcsakaközpontibankifeladatoknakegy-egyszűk
szegmensére összpontosít, a kapcsolattartó irodák
munkatársainakállandójelenléteugyanakkorátfogó
keretetbiztosítazintézményiszintűegyüttműködés-
hez,amelyrévénösszbankiszinteniserősödniképes
akooperáció.

összefoglalvaaz irodákmunkatársai tevékenységük
soránképviselikaMagyarNemzetiBankérdekeit,az
alapvetőfolyamatokmellettfigyelemmelkísérikatér-
séghazánkszámárafontosújdonságait,apénzügyek,
azoktatás,atudományoséletvagyakultúraterületén
megjelenőinnovációit,azittszerzettinformációkról
tájékoztatóanyagokatkészítenek.Azirodákáltalelért
eredmények–azirodáktevékenységénekjellegéből
adódóan–nehezenszámszerűsíthetőek,dehatáro-
zottankijelenthető,hogyanemzetközikapcsolattar-
tóirodáklétrehozásukatkövetőenmegfelelőképpen
integrálódtakaMagyarNemzetiBankszervezetébe
éstevékenységébe,azottfolyóelemzőmunkaésaz
elkészítettanyagokazMNBvezetéseésmunkavállalói
számáraközismertek,azMNBelemzőiésdöntés-elő-
készítőmunkájáhoznagyhozzáadottértékkelbírnak.

AzMNBnemzetköziirodáitkislétszámú(2-4fő),az
adottrégióbanmunkatapasztalattalbíró,atérséggaz-
dasági,pénzügyiviszonyaitjólismerőszakemberekből
állóstábműködteti.Anemzetköziirodákműködteté-
sérefordítottköltségekalapvetőenazirodákbérlésé-
velösszefüggőköltségekbőlésazottdolgozómunka-
társakmunkabéréből,juttatásaibólállnak.Akülföldi
irodákmunkatársaiazMNBmunkavállalóiraérvényes
bérezésben,juttatásbanrészesülnek,analogikussza-
bálykéntfigyelembevéveatartóskülszolgálatrólésaz
ideigleneskülföldikiküldetésrőlszóló172/2012.(VII.
26.)sz.kormányrendeletelőírásaitis.AzMNBkülföldi
irodáinakműködtetéséhezkapcsolódódologikiadá-
sokkétnagytételbőltevődnekössze:ezekakiadások
egyrésztazirodákbérléséhez,másrésztamunkavál-
lalóklakhatásáhozkapcsolódnak.AzMNBaműködési
hatékonyságésapiaciviszonyokfigyelembevételével
választjakiaképviseletiirodákelhelyezéséreszolgáló
megfelelőingatlanokat.AzMNBigazgatóságánakdön-
tésealapjánkizárólagbérletiszerződésekmegkötésére
kerülsor,azMNBilyencélbólkülföldönnemvásárol
ingatlant.Az irodákvalamennyihelyszínen teljesen
berendezettésfelszerelt,többhelyiségbőlállóirodai
egységeketjelentenek,melyekbérletidíjaateljeskörű
üzemeltetésiköltségetésabiztonságiszintnekmegfe-
lelővédelmielőírásokáltalmeghatározottszolgáltatá-
sokköltségétistartalmazza.

Aszakmaifeladatokmagasszínvonalúellátásáhozel-
engedhetetlen,hogyaképviseletiirodákmunkatár-
saiszámáraadottlegyenalehetőség,hogyazMNB
nemzetköziirodahálózatánakfeladatköréhezilleszke-
dőkonferenciákon,workshopokon,szemináriumokon
résztvehessenek,ezértirodánkéntelőremeghatáro-
zottéveskiküldetésiköltségkeretállrendelkezésre.

Akülföldikapcsolattartóirodákkalkapcsolatosköltsé-
gekazMNBigazgatóságaáltalmeghozottdöntésben,
illetveazMNBévespénzügyitervébenszerepelnek.

Párizsbankorábbanistartottfennképviseletiirodát
azMNB,mivelFranciaországkorábbanisésjelenlegis
azEurópaiUnióegyikfőésmeghatározópillérepoliti-
kai,gazdasági,pénzügyiésszellemi,valamintkulturális
értelembenegyaránt.TovábbáPárizslondonutánaz
egyik legfontosabb pénzügyi központja Európának,
ésjelentőségeaBrexitutántovábberősödhet.Ezért
azMNBpárizsiirodájaajelenlegiműködésikeretben
afranciagazdaságmonitoringjamellettellátjaNagy-
Britannia,illetveakontinensközeliterületeinek,aBe-
nelux-államoknakésSvájcnakafigyelemmelkíséré-
sétis.Továbbátekintettelarra,hogyPárizsazOECD
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székhelye,ésígyaszakmaiegyüttműködésegyikfon-
tosfóruma,ezértaszervezettelvalókapcsolattartás
apárizsiirodafontosfeladata.

Ahamburgiirodaműködésikereténekegyikjellegze-
tességétNémetországdecentralizált,föderalistajelle-
geadja,agazdaságiéletsúlypontjaikülönbözőnagyvá-
rosirégiókrakoncentrálódnak,gazdaságiszempontból
nemlehetegynémetvárostmegnevezni,mintagaz-
daságiéletközpontját.HamburgéskörnyékeNémet-
országegyiklegversenyképesebbrégiójaakimagasló
minőségűinfrastruktúrának,azinnovatívvállalkozá-
soknakésazélvonalbatartozókutatóintézeteinekkö-
szönhetően.Avárosgeopolitikaijelentőségéttükrözi,
hogykétéventeHamburgadotthontaChina meets 
Europecsúcstalálkozónak, illetvea2017.évinémet
G20elnökséghezkapcsolódóanmármosttudott,hogy
anémetkikötővárosadmajdotthontajúliuselején
sorrakerülőG20csúcsnakis.

róma jelentőségét amediterrán térségben, illetve
amai európai gazdasági színtérennem lehetmeg-
kérdőjelezni,aholazEurópaiUnióperiféria(jellem-
zően mediterrán) államainak gazdasági teljesítmé-
nye határozott eltéréstmutat a központi hatalmak

eredményeihezképest.OlaszországEurópalegrégebbi
pénzügyirendszerévelbír,amelynekglobálisszereplői
ésazokhelyzeténekalakulásaalapvetőenbefolyásol-
jákanemzetköziésígyamagyarpénzügyirendszert.
Ezértszükséges,hogyazMNBirodájánkeresztülvizs-
gálhassaajelenlegiszajlópénzügyi,gazdasági,politi-
kaifolyamatokat,ésközvetlen,személyeskapcsolatot
tartsonfennazolaszdöntéshozókkal.

Newyorkmintavilágpénzügyiésinnovációsközpont-
ja,aholszámosmáseurópaijegybankistartfennkap-
csolattartóirodát,fontospartnereazMNBkapcsolati
hálójának,ígyegyértelművolt,hogyazMNBvezetése
ittislétesítenikívánképviseletiirodát.ANewyork-i
Feddel és a hozzá közvetlenül kapcsolódó Federal
reserveSystemtagbankokkalvalókapcsolatokerő-
sítésekiemeltprioritást jelentazirodamunkatársai
számára.

Alatin-amerikaitérségavilágpolitikábanzajlóhata-
lom-átrendeződésokánegyrenagyobbjelentőséggel
bíravilágtöbbirészeszámára.BuenosAireshagyo-
mányosanlatin-Amerikaésavilágegyikmeghatározó
pénzügyiközpontja,amelyglobálisjelentőségefolytán
azegészrégiórahatássalvan.
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10. Történeti témák feldolgozása

A felügyelőbizottságmunkatervébenelőre rögzített
történetitémákfeldolgozásáratettjavaslatotegyetemi
hallgatókszámára.AmunkábanaNemzetiKözszolgála-
tiEgyetemÁllamtudományiésKözigazgatásiKarának,
valamintaNemzetköziésEurópaiTanulmányokKar
hallgatói vettek részt a Közgazdasági kutatóműhely
szervezésében.Aprogramkeretébenazalábbitémák
kerültekfeldolgozásraésafelügyelőbizottságelé:

•2016.09.23.JelentésMagyarországMagyarNemzeti
Bankáltalkezeltaranykészleténeksorsáról;

•2016.10.28.JelentésaBajnai-kormányáltalazIMF-
tőlfelvetthiteljogi-pénzügyikörülményeiről,azel-
számolásegyenlegéről;

•2016.12.16.JelentésaMagyarországáltalatrianoni
döntéskövetkezményekéntlétrejöttországokszámá-
rajóvátételkereténbelülkifizetettösszegekmegala-
pozottságáról,arányárólésjogi-pénzügyisorsáról;

•2016.02.24.JelentésaBirodalmiNémetország,illet-
veannakjogutódjai,valamintMagyarországközött
aII.világháborútmegelőzően,azalattésaztkövető-
enfennállókereskedelmiésgazdaságikapcsolatok-
bóleredőkövetelésekrőléstartozásokról;

•2017.01.27. Tájékoztatás a CentralWechsel- und
Creditbankfelszámolásánakfolyamatáról.

•Továbbitémajavaslat:Az1945-1990közöttiidőszak
soránavoltkommunistaországoknaknyújtottpénz-
ügyitámogatásokjogi-pénzügyisorsánakáttekinté-
se,akövetelésekéstartozásokpontosviszonyának
tisztázása7

Azalábbiakahallgatóitanulmányokkivonatáttartal-
mazzák.

10.1. jeLeNTéS MAGyArOrSZÁG 
MAGyAr NeMZeTI BANk ÁLTAL 
keZeLT ArANykéSZLeTéNek 
SOrSÁróL

A tanulmány célja az volt, hogy aMagyarNemzeti
Bankaranykészleténekalakulásátbemutassaazala-
pítás évétől, azaz 1924–től egészen máig. A téma
jelentőségéretekintettelatanulmányelőbbröviden
ismertetteajegybankitartalékokfontosságát,ama-
gyarbankrendszermérföldköveitésazaranyváltozó
szerepétazelmúlt,csaknemegyévszázadsorán.Ki-
tértajegybankiaranytartalékkörülielméletivitákra
is.Atanulmánykronológiaisorrendbentartalmazta
azérckészletaktuálisállományát,ismertetteaválto-
zásokhozfűzött,nemzetibankijelentésekbenésmás
nyilatkozatokbanrögzítettmagyarázatokat.Ajegyban-
koktartalékpolitikájábannagyeltérésektapasztalha-
tók,ezértnemzetköziösszehasonlításokiskészültekaz
aranykészletekösszevetésére.Atanulmányazarany
várhatójövőbeniszerepétilletőenalegfrissebbszak-
irodalombanmegjelenővéleményekösszefoglalásával
zárult.

Ajegybankitartaléklényege,hogyazkellőbiztonsá-
gotteremtsenatörvényesfizetőeszközésazország
pénzügyirendszereszámára.Haegyországmonetáris
tartalékaazoptimálisnálalacsonyabb,nagyobbesély-
lyelkerülhetválságba,ugyanakkoratúlzottmértékű
tartalékolás isprobléma lehet,haaz indokolatlanul
nagyköltséggeljár.Hogyejegybankitartalékolásnak
milyenköltségei,kockázatai,technikaifeltételeivan-
nak, aza tartalékok jellegétől függ.A közvélemény
a jegybanki tartalékotmai isakatalogizáltaranyru-
dakkalazonosítja.Ajegybankitartalékokmennyisé-
geésösszetételeazonbanországonkéntmásésmás.
Aszükségesmonetáristartalékokmennyiségénekés
optimálisösszetételénekkialakításáhozajegybankok

7Ennekhallgatóikutatásalezárult,deafelleltadatokkiegészítésreszorulnak.AvonatkozóMNB-siratanyagkorábbanaKincstárhozkerült,ahoz-
záférésnehézsége,aszükségeskutatásiengedélyekmegszerzésemiattajelentéselkészüléseazévmásodikfelébenvárható.
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un.makromodellekethasználnak,melyekazadósság-
állományt,anemzetgazdaságimpontigényét,abank-
rendszerkockázataitésmásországjellemzőketvesznek
figyelembe.Ilyenáltalánosanalkalmazottmodellpl.
maazun.Guidotti-Greenspanszabály,melynemkö-
vetelimegaranytartalékbiztosításátamonetáristar-
talékokközött,ugyanakkormeghatározottvolumenű
ésszerkezetűdevizatartalékothatározmeg.Történelmi
távlatbanastabilpénzalapjánakmindiganemesfém
tartalékot tekintették.Amagyar jegybankalapítása
pillanatában jelentős aranykészlettel rendelkezett.
Az1924.június24-énlétrejöttMagyarNemzetiBank
elődjétől,aM.Kir. jegybanktólazalapításkorátvet-
te annakarany,deviza- és valutakészletét, 207.530
milliókoronaértékbenvettátaranyat,9.350millió
koronaértékbenpedigezüstöt.Adevizákéskülföl-
dijegyekértékeazátvételkortovábbi169.101millió
koronavolt,ennekazonbanalapszabályszerintcsak
egyrészevoltazérckészletbebeszámítható.1929-ig
azérckészletfolyamatosanemelkedett,azarany-kész-
let50tonnafölénőtt,akkorazonbanaválságmiatt
ajegybankkénytelenvoltakészletekheznyúlni, így
az1933-raalighaladtamega20tonnát.Aharmincas
évekbenismétnövekedettazaranykészletésamáso-
dikvilágháborúbeköszöntéigépségbenmaradtakaz
országérckészletei.Atanulmányrövidenösszefoglal-
taazaranykészletekháborúvégikalandossorsát,az
un.aranyvonatügyét.1948-banazország34millió
dollárértékűaranytartalékkalrendelkezett,eztköve-
tőenazonbanmárnehézpontosadatokkalszolgálni.
Aszocialistaérában,azötvenes,hatvanaséshetvenes
évekrevonatkozóanazMNBévesbeszámolóicsaktö-
redékesentartalmaznakadatokat,haegyáltalánelér-
hetőek.Anyolcvanasévekbenazországérckészleté-
nekértékefolyamatosannövekedett,arend-szerváltás
pillanatábanMagyarországmintegyhatvanöttonna
monetárisaranykészlettelrendelkezett.Eztcsökkentle
háromtonnára1990-1992között.Azelképesztősúlyú
adósságállomány,melyarendszerváltáselőttihomály-
bólelőkerült,aprivatizációsdöntések,azinflációsnyo-
más,abel-éskülpolitikaihelyzetstb.nagyonsokter-
hettettekazelsőszabadonválasztottkormányvállára
ésazMNBissokattettpl.afizetőképességmegérzése
érdekében.Azössztartalékokingadozásátteháterősen
befolyásoltákaválsághelyzettörténései.Azaranytarta-
lékszinteteljesfelszámolásamögöttazonbantudatos
döntésekálltak,melyeketrészbenaktuálispiaciárvi-
szonyokkal,részbenazzalamakrogazdaságielmélettel
indokoltak,miszerintatartalékpolitikátújalapokrakell
helyezni,benneazaranyatidejenyugdíjbaküldeni.így
azországalegalacsonyabbnemesfémtartalékotbir-
toklókközékerültanemzetköziösszehasonlításban.

Anemzetközikitekintésalapjánmaaz látszik,hogy
atartalékfunkcióialapjánhatározzákmegajegyban-
kok,hogymilyenalapvetőszempontokmenténalakít-
jákkitartalék-portfóliójukat,amelyetaztánazaktuális
pénzügyi-gazdaságikörnyezet,aközgazdaságtanielmé-
letekfejlődése,abefektetőigondolkodástovábbfor-
mál.Azelmúltidőszakbanapénzügyi-gazdaságiválság
okoztarecesszióéserősdezinflációnyománafejlett
világbanfiskálisésmonetárisgazdaságélénkítőprog-
ramoksorozataindult,emellettadevizatartalék-építés
költségei,aközvéleményésapolitikaiszereplőkáltal
támasztotteredményelvárásoknyomásaláhelyezték
atartalékkezelést.Várhatóanazelkövetkezőidőszak-
bansemlesznektámogatókavilággazdaságikörülmé-
nyekadevizatartalékteljesítményénekfokozásáhozaz
MNBszakértőianyagaiszerint.

10.2. jeLeNTéS A BAjNAI-kOrMÁNy 
ÁLTAL AZ IMF-TőL FeLveTT HITeL 
jOGI-PéNZüGyI körüLMéNyeIrőL, 
AZ eLSZÁMOLÁS eGyeNLeGérőL

Atanulmánycéljaazvolt,hogybemutassaaGyur-
csány, illetve a Bajnai kormány szerepét az ország
adósságállományának megugrásában, a letárgyalt
ésfelvettIMF-hitelelőzményeit,körülményeitésis-
mertesseamegállapodásrészleteit.Ennekkapcsán
rövidentárgyaltaMagyarországésazIMFkapcsola-
tait,bemutattaanemzetköziszervezetet,annakte-
vékenységétéstörténetét.Kitértamegállapodásfo-
gadtatására,főkéntasajtóbanmegjelentvélemények
alapján.Atanulmányrészletesenismertetteatémá-
banszületettÁSzjelentésvonatkozótartalmátésahi-
tellelérintettévekbenazMNBésÁKKjelentésekben
foglaltakatis.Bemutatottnéhánynemzetközipéldát
is,foglalkozottazzal,vajonmásországoknakhogyan
sikerültazIMF-felvagyanélkülaválságbólvalókilá-
balás.Atanulmánykészítésbenközreműködőhallgatók
érdeklődésétkövetveanemzetközikitekintésfejezet
avisegrádiországokpéldájávalésazolaszválságkeze-
lésselfoglalkozottmégröviden.

A2008-asválságszinteazegészvilágotérintette,több
mint30millióemberváltmunkanélkülivéésavilág-
gazdaságbantöbbtízbilliódollárosveszteségkeletke-
zett.Amagyargazdaságotmáraválságelőttikerdeficit
jellemezte,a folyófizetésimérleg többezermilliós
hiányafokoztaa10%közeliállamháztartásideficitet.
2008őszéreamagyarkormányegyrenagyobbkülső
ésbelsőnyomásalattállt,újabbésújabbmegszorí-
tó csomagokat tett közzé, de az egyensúlytalanság
mégisfennmaradt,azadósságállománynövekedett,
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anövekedéslassult,aválságmélyült.Ebbenahelyzet-
benérteagazdaságota2008.szeptember15.utáni
kialakultnemzetközipénzpiaciválság.Azállamcsőd
elkerüléseérdekében2008.november4-énamagyar
kormány,VeresJánospénzügyminiszterésSimorAnd-
rásMNB-elnökaláírásávalhitelfelvételérevonatkozó
szándékleveletküldöttazIMF-nek,melyneknyomán
Magyarország10,5milliárdSDr(12,5milliárdeuró)
összegű,17hónapos,6részletbenlehívhatókészen-
létihiteltkapott,melyösszegelérteamagyarkvóta
1015%-át.AzzalegycsomagbanazEurópaiUnió6,5
milliárdeuróval,mígaVilágbank1milliárdeuróval
járulthozzáamentőcsomaghoz.Anyilatkozatoksze-
rintalehívottösszegetazállamazMNB-nélhelyez-
te volnael devizabetétként.A visszafizetési kötele-
zettséga2010-esválasztásokutáni időszakraesett.
Ahitelmegállapodáshozmegszorítóintézkedésekés
gazdaságpolitikaivállalások,pl.abankszektortámo-
gatásicsomagjakapcsolódott.ABajnai-kormányvégül
azIMFkeretből7,6milliárdSDr-t,azunióskeretből
5,5milliárdeuróthívottle.Az IMF-től lehívotthitel
okoztadöntőenazállamadósságmegugrásátésab-
bananagykockázatotjelentődevizaaránydrasztikus
növekedését.Anemzetközihitelminősítőkbóvlibe-
sorolása 2016-ig rendkívülimódonmegnehezítette
ésmegdrágítottaazállamadósságkezelését.AzÁSz
2012-esjelentésébenahitelösszegfelhasználásátsem
láttateljesmértékbenindokoltnak,hiszen2009-ben,
alehívássalpárhuzamosannagyvolumenbentörtént
államkötvénykibocsátás is. összességében elmond-
ható,hogya2008-ashitelcsomagmegmentetteMa-
gyarországotazállamcsődtől,melybeakorábbiévek
hibáiutánkialakult instabilitásamellettavilágpiaci
turbulencia sodorta. A megállapodás, illetve a ko-
rábbannemtervezettlehívásokazonbanegysúlyos
éskedvezőtlenszerkezetűeladósodottságihelyzetet
eredményeztek,melyfiskálismegszorításokkalésje-
lentőslakosságiterhekkeljártegyütt.Különösennagy
akontraszt,haaválságkezeléstnemzetköziösszeha-
sonlításbanértékeljük;avisegrádinégyekközülnyil-
vánvalóanMagyarországotsújtottaleginkábbaválság,
illetveahibásgazdaságpolitika.Misemmutatjaezt
jobban,minthogySzlovákiapl.nemszorultrendkívüli
támogatásra,hitelre,sőt2010elején440millióeu-
rónyikölcsöntadottazIMF-nek,hogyeztazösszeget
abajbajutottországokhitelezésérefordíthassa.

10.3. jeLeNTéS A MAGyArOrSZÁG 
ÁLTAL A TrIANONI DöNTéS 
köveTkeZMéNyekéNT LéTrejöTT 
OrSZÁGOk SZÁMÁrA jóvÁTéTeL 
kereTéN BeLüL kIFIZeTeTT 
öSSZeGek MeGALAPOZOTTSÁGÁróL, 
ArÁNyÁróL éS jOGI-PéNZüGyI 
SOrSÁróL

Atanulmányavilágháborúkatlezárószerződésrend-
szerekbenrögzítettjóvátételikötelezettségeketésazok
teljesítésétvizsgálta.KiemeltenfoglalkozottMagyar-
országterheivel.Számbavetteavilágháborúkokozta
vagyonvesztést,anépességésatársadalomátalakulá-
sánakkritikuskérdéseit.Felvázoltaagazdaságlegfon-
tosabbjellemzőitisazI.világháborútkövetőévektől
a II. világháború végéig és ismertettea jóvátételek
menetétegészenazokhivataloslezárásáig.Magyar-
országemberveszteségeaII.világháborúalatt400000
fővolt.Katonaivesztesége136000fővolt,deportá-
lásban220000embervesztetteéletét.Abombázások
mintegy16000emberéletétkövetelték,atöbbiekaz
ostrom áldozatai lettek. A háborús pusztításmiatti
vagyonvesztés22milliárdpengőre tehető,melyből
amagánháztartásokkára5,2milliárd,azépületkár4
milliárd,aközlekedésikárokishasonlónagyságrend-
benmerültekfel,mígagyáripar2milliárdos,ame-
zőgazdaság3,7milliárdpengőskárokat szenvedett.
AhonvédelmikiadásokkalésNémetországtartozásával
együttakárokminimum35milliárdPengőrebecsül-
hetők,melyaz1938.évijövedelemhezviszonyítva7
évnyinemzetijövedelemnekfeleltethetőmeg.További
veszteségetjelentett,hogyaháborúutánapotsdami
egyezményszerintszovjettulajdonbamentátaha-
zánkbantalálhatónémetvagyon,mégpedigúgy,hogy
azoroszokcsakazaktívákratartottakigényt,avagyon-
rabetáblázottterheketamegszálltországrahagyták.
Magyarországnemigényelhetteamagyar–németke-
reskedelembenfelhalmozódóaktívumotsem,miköz-
benanémetgazdaságiszereplőkkelszembenfennálló
magyartartozásokatkikellettfizetniaszovjeteknek.
A német hitelezőknek a magyarországi adósokkal
szemben fennálló tartozása fejében Magyarország
45milliódollártfizetett.AII.világháborúbanokozott
károkértvaló felelősségésa rendezésalapelveitaz
1945.január20-ánaláírtFegyverszünetiEgyezmény
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szabályozta,melyrögzítette,hogyMagyarország,mint
vesztesállammegtérítiaSzovjetuniónak,Csehszlová-
kiánakésJugoszláviánakahadműveletekkelésezen
országokterületénekmegszállásávalokozottkárokat.
AkártérítésösszegétaFegyverszünetiEgyezmény6
évalatt,egyenlőrészletekbenfizetendő,összesen300
millióamerikaidollárbanállapítottameg.Akártérítés
összegéből200millióamerikaidolláraSzovjetuniótil-
lettemeg,mígCsehszlovákiánakésJugoszláviának100
milliódollárjutott.Aszállításokütemezésétésaszál-
lítandó áruk megnevezését az érintett országokkal
kötöttkétoldalúegyezményekszabályozták.Ajóváté-
telikötelezettségekmesszemeghaladtákaháborúban
legyengültországgazdaságierejét,nemsikerültsem
ésszerűárfolyamokatésárakat,semmáskönnyítést
elérniaMolotovkülügyminiszterrelvalóegyeztetése-
ken.ráadásulsemamegszállómilliósszovjethadsereg
ellátása,semahadizsákmánykéntelraboltjavaknem
képeztékrészétajóvátételnek,sőtMagyarországot,
romániátésBulgáriátmégköteleztékaterületükön
lévőszövetségesállamok–elsősorbanazUSAésNagy-
Britannia–vagyonábanbekövetkezettháborúskárok
részlegesmegtérítéséreis.Apárizsibékeszerződés26.
pontjaszerintavesztesekmindengyőztesállamfelé
jóvátételleltartoztakésmindahuszonegygyőztesál-
lamkártérítésiigénytjelentettbe,apontoselszámo-
lásokazonbanmáigsemismertek.

10.4. jeLeNTéS A BIrODALMI 
NéMeTOrSZÁG, ILLeTve ANNAk 
jOGuTóDjAI, vALAMINT 
MAGyArOrSZÁG köZöTT  
A II. vILÁGHÁBOrúT MeGeLőZőeN, 
AZ ALATT éS AZT köveTőeN 
FeNNÁLLó kereSkeDeLMI éS 
GAZDASÁGI kAPcSOLATOkBóL 
ereDő köveTeLéSekrőL éS 
TArTOZÁSOkróL

Ahallgatóikutatásokbólkészítettjelentésamagyar-né-
metgazdaságikapcsolatokattekintetteátaz1920-as
évektőlmáig,tehátatémaszempontjábólrelevánstör-
ténéseketésállapotokatrögzítettemintegy100évnyi
időszakban.Atémafontosságátjelzi,hogyMagyaror-
szágszámáraaBirodalmiNémetországésannakjog-
utódjai,azNSzK,azNDK,majdazújraegyesültNémet-
országkiemelkedőenfontoskülgazdaságipartnervoltés
máigazmaradt,melynektörténelmi,kulturális,földrajzi
ésgeopolitikaiokaiismertek.Azírásrövidenismertette
atörténelmikorszakokbanjellemzőgazdaságiállapoto-
katésanémet-magyarkapcsolatokkarakterterisztikáját.
Számosadatottartalmazottapénzügyiésárukapcsola-
tokjellegéreéskiterjedésérevonatkozóanésismertette

azelszenvedettveszteségekrőlmegjelent,elsősorban
becslésekennyugvóadatokat.Aszocializmuséveireés
arendszerváltástkövetőkapcsolatokraaszűkenvettté-
maértelmezésnemterjedtki,ahallgatóikutatásviszont
eztazidőszakotisérintette;ennekösszefoglalásátazI.
sz.melléklettartalmazta.

Ajelentésrövidbevezetőutánelőszörakétvilághá-
borúközöttigazdaságihelyzetetésakétországkap-
csolataitismertettea20-asés30-asévekben.Mindkét
országotsúlyosanérintetteazelvesztettháború,kri-
tikushelyzetálltelőazélelmezésben,aszállításban,
anyersanyagellátásbanésazipartöbbterületénis.Az
államháztartástésmakropénzügyiviszonyokatnagy
erőfeszítésekkelstabilizáltáka20-asévekben,avilág-
gazdaságiválsághatásaiazonbanismétkrízistidéztek
előazévtizedvégére.Magyarországszámáraaforra-
dalmakésaszomszédosországokkalvalóellenséges
viszony,Németországszámáraelsősorbanalabilispo-
litikaihelyzetésanemzetközielszigeteltségjelentett
további,csaknehezenkezelhetőnehézségeket.Ilyen
körülményekközöttszintetörvényszerűenerősödtek
agazdasági kapcsolatokazegykoriháborús szövet-
ségesekközött.Hitler1933-ashatalomrajutásátkö-
vetően ismétfelerősödtekanáciviláguralmitervek
éskezdetétvetteagazdaságátalakításaahadigazda-
ságirányábanésegyúttalfelerősödöttazorientáció
aNémetországtólkeletreésdélkeletreesőállamok,
aSüdostraumországaifelé.Amagyar-németkereske-
delmiegyezményaláírásávalNémetországmegnyitotta
akapuitamagyaragrártermékekszámára,Magyaror-
szágpedigiparcikkeketkapottésvámkedvezménye-
ketbiztosítottNémetországszámáragépek,fémekés
papírtermékekbehozatalára.MagyarországNémetor-
szággalfolytatottkülkereskedelmiforgalma1928és
1942 közöttmajdnemnégyszereződött. A klíringel-
számolásazonbanrendrekereskedelmiárutartozást
mutatott,ígyazahelyzetálltelő,hogyadélkeleteu-
rópaiországokhiteleztékagazdaságierőfölénybenálló
Németországot.Anémetek1936utánigyekeztekmás
módoniserősítenigazdaságiéspolitikaihegemóniáju-
kat,afegyverszállításokonésahadiipariösszefonódá-
sontúlpl.több,mint200milliópengőértékbensze-
reztékmegiparvállalatoktulajdonjogát.Magyarország
némethadigazdaságbaállításátazonbancsakazadók
megemelésévelésrövidlejáratúhitel-igénybevételek-
keltudtákfinanszírozni,ráadásulazáremelkedésekés
afokozódóáruhiányissújtottaalakosságot.AzMNB
ésamagyarpénzintézetekanémetintézményeknek
nyújtotttöbbszázmilliópengőelőleggel igyekeztek
biztosítaniafolyamatosárukivitelt,azexportőrökkö-
veteléseinek kiegyenlítését, lényegében fedezetlen
bankjegykibocsátásfinanszíroztaanémetadósságot.
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összességébenaháborúvégéreamagyarkövetelés-
állomány4milliárdpengőrerúgott,melyigényérvé-
nyesítésérőlazországapárizsibékediktátumbanle-
mondanikényszerült.Szinténellehetetlenültekazok
a törekvések, melyek aMagyarországról a háború
végén,anémetekáltalNémetországbakihurcolt,200
milliódollárrabecsültvagyonvisszaszerzéséreirányul-
tak.Ugyanakkoramagyarországinémetvagyonszovjet
tulajdonbakerült,ígyazabbólvalókárpótlássemva-
lósulhatottmeg.Sikeresvoltugyanakkoraholokauszt
magyarországiáldozatainakésrokonainakkártalanítá-
sa,melyremintegy100millióDMösszegetbiztosított
azNSzKkormányaa70-asévekben.

10.5. TÁjékOZTATÁS A ceNTrAL 
WecHSeL- uND creDITBANk 
FeLSZÁMOLÁSÁNAk FOLyAMATÁróL

ACWBank1987-benalakult átbankfiókbólönálló,
osztrák jog szerinti részvénytársasággá, így jött lét-
reaCentralWechsel-undCreditbankAG.Azátala-
kuláshozazMNB-nekazosztrákbankfelügyelet felé
tulajdonosi támogató nyilatkozatot kellett kiadnia,
melygyakorlatilagfeltétlenkötelezettségvállalást je-
lentettazMNBrészéről.ACWBankeredetifeladata
amagyarkülkereskedelmivállalkozásokkelet-nyugati
ügyleteinektámogatásaésdevizahitellelvalóellátása,
valamintanyugatihitelfelvételekbenvalóközreműkö-
dés.Arendszerváltástkövetőenarratörekedtek,hogy
aközép-európaiországokcégei–főkéntbolgár,mace-
dón,ukrán,orosz,illetveaFÁKországokcégei–felé
bővítsékakölcsönkihelyezést.Ennekeredményeként
számoskockázatoshitelkihelyezéstörtént.Ahitelezé-
sigyakorlat,abiztosítékokellenőrzése,aszabályozás
rendje,akockázatokfelmérésesemvoltmegfelelő,az
ügyfelekegy része veszélyes tevékenységet végzett,
álgaranciákat szolgáltatott, titkosszolgálati ügyletek-
benisérintettlehetettésösszefüggővállalatcsopor-
totalkotott.ráadásulahagyományosbankügyletek
mellettaCWegykiterjedtleányvállalatihálóthozott

létre,melynekrévénváltozatosgazdaságiügyletekben,
beruházásokban,lízing-ügyletekbenstb.váltérintetté.
Azosztrákjogugyanismegengedte,hogyaCWatu-
lajdonosbeleegyezésenélkül,szabadonalapíthasson
leányvállalatokat.Akövetkezményeksokáigrejtvema-
radhattak,aCWbankbeszámolóifolyamatosannövek-
vő,sikeresésnyereségesvállalatképétmutatták.Az
OrszággyűlésGazdaságibizottsága, illetveazecélra
létrehozottalbizottság2000-benfolytatottaMagyar
Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével
kapcsolatbanvizsgálatot.Avizsgálatsoránmegállapí-
tástnyert,hogy1996-igaCWAG-nálnemműködött
anemzetközikövetelményeknekmegfelelő,szabályza-
tokkallevédettéskörülhatárolthitelezésigyakorlat.
AzAlbizottságbirtokábakerültjelentéseknemzárták
kiannaklehetőségét,hogyahitelkihelyezéseksorán
tervszerűen,tudatosan,delegalábbissúlyosgondatlan-
sággaljártelabankvezetéseakockázatkezelésterén,
ígytevőlegesenjárulthozzáakinnlevőségekbehajt-
hatatlanságánakelőidézéséhez.Aveszteségmértéke
aCWAGBankügykörében2000-igmintegy4milliárd
591millióATS,kb.90milliárdforintvolt.Avégelszámo-
lás1999.10.1-velindultel.2001-ben,Járaizsigmondel-
nökségeidejénmegszületettadöntés,hogyajegybank
avégelszámolástnemfolytatja,mertaznemjegybanki
feladatésnincsmeghozzáatapasztalata.Aszékhá-
zataKincstáriVagyonIgazgatóságfeléértékesítették,
aCWAAGi.A.részvényeitazMKKvásároltameg.Aso-
rozatosperekmiattavégelszámoláselhúzódott,még
2005-ben,azÁSzMKKvizsgálataidejénsemzárultle.
Azadóskövetelésekbehajtásanemhoztamegavárt
eredménytazMKKszámára,afelszámolásieljárások
végénszületettbíróságivégzésekpénzeszközhelyett
ingatlanokat,részesedéseket,követeléseketésingósá-
gokatjuttattakazMKK-nak.Azingóságokatselejtezték,
azegyébvagyonelemekhasznosításabizonytalanvolt.
A végelszámolás hivatalos lezárását a végelszámoló
2005decemberébenjelöltemeg.Aveszteségmértékét
ajogiköltségeknöveltéktovábbazMNBszámára,mert
azokatarészvényátadástkövetőenismagáravállalata.
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11. A belső ellenőrzési szervezet 
tevékenysége a 2016. évben

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.tör-
vényértelmébenaMagyarNemzetiBank(MNB)Belső
ellenőrzésifőosztálya(atovábbiakban:BEl)a14.§(3)
bekezdésébenfoglaltkorlátozássalafelügyelőbizottság
(atovábbiakban:fb),afelügyelőbizottsághatásköré-
benemtartozófeladatoktekintetébenazigazgatóság
irányításaalátartozik.

ABElszakmaikapcsolatbanállaKözpontiBankokEu-
rópairendszerének(KBErvagyESCB)BelsőEllenőrzési
BizottságávalésaBankkizárólagostulajdonábanálló
gazdaságitársaságokkal,illetveazok100%-ostulajdo-
nú társaságaival.Abelsőellenőrzés függetlenségét
azalapszabályában lefektetettelvekésa szervezeti
státuszabiztosítja,munkájátaz Instituteof Internal
Auditors(IIA)nemzetközisztenderdekalapjánvégzi.

2016.negyediknegyedévébenabelsőellenőrzésen
tizenötaktívmunkavállalóvolt.Amásországokjegy-
bankjainakazellenőrzésigyakorlataalapjánaszerve-
zet létszámának1-1,5%-átadjákabelsőellenőrzés
dolgozói,ezaszáma15betöltöttstátusszalmegkö-
zelítőleg1%azMNBesetében.

A2016-osévesaudittervalapján24végrehajtottvizs-
gálat történt,melybőlösszesen23 jelentéskészült,
egyvizsgálatjelentéskiadásanélkülkerültlezárásra.
AzMNBbelsőellenőrzése2016folyamán34utóvizs-
gálatothajtottvégre,melybőlnégyjelentéskiadása
nélkülkerültlezárásra.2016.évsoránnemvoltrend-
kívülivizsgálat.Afőosztályazfb-tésazigazgatóságot
amunkatervteljesítéséről írottjelentésformájában
negyedéventetájékoztatta.

A2016.éviellenőrzésitevékenységeredményeként
összesen69megállapításszületett,ebbőlaleányvál-
lalatokra20javaslatvonatkozott.Avizsgálatoksorán
tettmegállapításokatazérintettekkivételnélkülel-
fogadták.

ABElarendelkezéséreállóerőforrásokfelhasználá-
sasorán2016-banisarrahelyezteahangsúlyt,hogy

azokatalehetőlegnagyobbmértékbenellenőrzésite-
vékenységrefordítsa.Ennekeredményekéntateljes
ellenőrzésikapacitás90%-át fordítottaaudit jellegű
tevékenységre,amiazEUtagországokjegybankjaife-
lémegfogalmazottinformális80%-osellenőrzésirész-
aránycélfölöttvan.

2016-ban a BEl a vizsgálatokra szánt idő (auditori
napokalapján)40%-átfordítottaalaptevékenységek
auditjára,53%-apedigmegoszlottafelügyelőbizottság
hatáskörébetartozókülönbözőfeladatokközött.Azau-
ditidőfennmaradó7%-ábanutóvizsgálatokatvégzett.

Afelügyelőbizottság2016-ban12darab,ahatáskörébe
tartozóvizsgálatijelentéstkapott.ABElazfbsajátha-
táskörébenindítottkettővizsgálatábanközreműködő-
kéntvettrészt,melyhezadokumentációbekérésében
ésfbrészéretörténőátadásábanvettrészt.

Afelügyelőbizottsághatáskörébetartozótémákravo-
natkozó—ésajelenbeszámolóáltalfelöleltidőszakot
tartalmazó—vizsgálatokösszefoglalásaa3.sz.mel-
lékletbentalálható.

ABEl2016-ban34utóvizsgálatot,ezenbelül30önálló
jelentésselzárulóutóvizsgálatotvégzett.Afőosztályaz
évsoránakorábbantett121megállapításratettintéz-
kedéseketellenőrizteutóvizsgálatkeretében.Azutó-
vizsgálatok keretébenáttekintettkockázatcsökkentő
intézkedéseketaBEl11kivétellelmegfelelőnektalálta.

ABEláltalelvégzett2016.éviutóvizsgálatokközül8
tartozottazfbhatáskörébe,melyekfelsorolásáta3.
sz.melléklettartalmazza.

AzMNBbelsőellenőrzéseoperatívanközreműködik
aKBErkeretébenműködőBelsőEllenőrzésiBizottság
(IAC)munkájában.ABElrésztvettabizottságrend-
szeresülésein,közreműködöttszámoselőterjesztés
megvitatásában,közösfelmérések,vizsgálatokvégre-
hajtásában.2016-banegykollégafelvételtnyertasta-
tisztikaimunkacsoportbaéseztkövetőenaktívanrészt
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vettazévsoránmegvalósulóvizsgálatokkoordinálásában,avizsgálatiprogramokkidolgozásábanésazIAC
ellenőrzésimódszertanánaktovábbfejlesztésében.

Afelügyelőbizottság2016decemberébenelfogadtaaBEl2017.évimunkatervét,amelyetazigazgatóságis
jóváhagyott.

***

JelenévesjelentéstaMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága61/2017 (v. 26.)számúhatározatávalelfogadta.
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Mellékletek

1. SZ. MeLLékLeT

A beszámolási időszak alatt megtartott Felügyelőbi-
zottsági ülések időpontjai, valamint a megtárgyalt 
napirendi pontok

2016. június 17. (kihelyezett ülés: MNB 
Tiszaroffi képzési és Szabadidőközpont)

1.JelentésaMagyarNemzetiBankalapítványrendelé-
seifelügyelőbizottságivizsgálatánakeredményéről

2.Jelentés az MNB-Jóléti Kft. alapítástól folytatott
üzleti tevékenységének tapasztalatairól, különös
tekintettelatiszaroffiüdülőre

3.TájékoztatásaTiszaroffiKépzésiésSzabadidőköz-
pont2015.éviberuházásainakésüzemeltetésikölt-
ségeinekbemutatásárólésa2016.évrevonatkozó
beruházásiésüzemeltetésitervéről

4.Tájékoztatás azMNB– Tiszaroffbelterület, 1232
hrsz-ú,32.432nmterületnagyságú,természetben
5234Tiszaroff,aradiu.28.számalatti,kivettkastély,
2dbudvarházés2dbpavilonépület,udvarmegne-
vezésűműemlékiéshelyivédettségű–ingatlanjá-
nakapportkénttörténőátadásáról,továbbávagyon-
kezelésiésüzemeltetésiszerződésmódosításáról

5.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankellenőrzésiel-
járásainakalapvetőszabályairólszóló,valamintaki-
admányozásegyesszabályairólszólóelnökiutasítás
módosításáról

6.JelentésaBelsőellenőrzésifőosztály2016.elsőne-
gyedévitevékenységéről

7.JelentésaMagyarNemzetiBankmunkatársainak
külföldiutazásairólésgépjárműhasználatáról

8.Egyebek

2016. július 13. 

1.AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2016.
II.félévimunkatervénekmeghatározása

2016. augusztus 17. 

1.AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2016.
éviműködésiköltségeinekvárhatóalakulásáról  

2016. szeptember 23. 

1.JelentésazMNB2016.éviI.félévigazdálkodásáról

2.Előterjesztésakönyvvizsgálóiszolgáltatásmegren-
deléséreirányulóközbeszerzésieljárásajánlatifel-
hívásáról

3.Jelentésabelsőellenőrzés2016.I.féléviműködéséről

4.JelentésMagyarországMagyarNemzetiBankáltal
kezeltaranykészleténeksorsáról

5.DöntésaMagyarNemzetiBankalapítványrendelé-
seifelügyelőbizottságivizsgálatánakeredményéről
készítettjelentésnyilvánosságáról

6.JelentésazMNBIgazgatóságának2016.I.féléviha-
tározatairól(működésirányításikérdésekben)

7.JelentésaMagyarNemzetiBankkülképviseleteinek
tevékenységéről(jogimegalapozottság,fenntartá-
sukcélja,eredményelvárások,költségek)

8.Egyebek

2016. október 28.

1.JelentésaMagyarNemzetiBank100%-ostulajdo-
nábanlévőleányvállalatokI.félévesgazdálkodásá-
nakeredményéről

2.TájékoztatásazMNBbelsőellenőrzésének–FBha-
táskörbetartozó–vizsgálatijelentéseiről

3.Jelentés aMagyarNemzetiBankBankműveletek
igazgatóságánaktevékenységéről

4.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankotértinforma-
tikaitámadásokkapcsánkészítettintézkedésitervről
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5.TájékoztatásazMNBInformatikaibiztonságipoli-
tikájáról

6.JelentésazMNB2016.évitámogatásitevékenysé-
géről,azIsmeretterjesztésiésTámogatásiBizottság
munkájáról,akonkrétmegállapodásokról

7.JelentésazMNB2016.évifrissítettKörnyezetvédel-
miNyilatkozatáról

8.TájékoztatásazMNBkönyvvizsgálatitervéről

9.JelentésaBajnai-kormányáltalaz IMF-től felvett
hitel jogi-pénzügyikörülményeiről,azelszámolás
egyenlegéről

10.Egyebek

2016. november 30.

1.Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi
szervezetekfelügyeletéértésfogyasztóvédelemért
felelősalelnökségének–afelügyelőbizottsághatás-
körébetartozó–2016.évitevékenységéről,a2017.
évitervekről

2.JelentésaMagyarNemzetiBanknálvégzettműkö-
désikockázatelemzésésüzletmenet-folytonossági
vizsgálateredményéről

3.TájékoztatásazMNB2016.éviperesügyeiről

4.JelentésazMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.2016.
I.félévestevékenységéről

5.JelentésaMagyarNemzetiBankkülképviseleteinek
tevékenységéről(jogimegalapozottság,fenntartá-
sukcélja,eredményelvárások,költségek)

6.AzMNBFB2017.évimunkaterve

7.AzMNBFB2017.éviköltségtervénekmeghatározása

8.Egyebek

2016. december 16.

1.JelentésaMagyarNemzetiBankIII.negyedévigaz-
dálkodásáról

2.JelentésaMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsá-
gaáltalajegybankingatlanstratégiájánakvizsgálata
tárgyábanindítotteljáráseredményéről

3.JelentésaMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzési
főosztályának2017.éviellenőrzésitervéről

4.JelentésaMagyarNemzetiBankbeszerzésipoliti-
kájáról,2016.éviközbeszerzésitervérőlésazeljá-
rásokról

5.TájékoztatásaMagyarNemzetiBank2016.évben
készített,azMNBSzékházésalogisztikaiközpont
BrEEAMIn-Useépületauditjánakeredményéről–
aminősítésbemutatása

6.JelentésaMagyarországáltalatrianonidöntéskö-
vetkezményekéntlétrejöttországokszámárajóváté-
telkereténbelülkifizetettösszegekmegalapozott-
ságáról,arányárólésjogi-pénzügyisorsáról

7.Egyebek

2017. január 27. 

1.JelentésaMagyarNemzetiBank2017.évipénzügyi
tervéről

2.JelentésaMagyarNemzetiBanknálvégzettbelső
működésikockázatkezelés-vizsgálateredményéről

3.JelentésaMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsá-
gaáltalajegybankingatlanstratégiájánakvizsgálata
tárgyábanindítotteljáráseredményéről

4.VizsgálatindításaazMNBszemélyijellegűráfordí-
tásainakésamunkavállalókkeresetiszínvonalának
alakulásáravonatkozóan

5.VizsgálatindításaaMagyarNemzetiBankIsmeret-
terjesztésiésTámogatásiBizottságaáltalmegítélt
támogatások,valamintazMNB-JólétiKft.részére
jóléti célokra fordított források felhasználásának
jogszabályimegfeleléséről,indokoltságáról

6.JelentésaBudapestiÉrtéktőzsde2016.évitevékeny-
ségéről,amegvásárlásótaelteltidőszaktapaszta-
latairól

7.Tájékoztatásahazaibelföldiforgalombanésahazai
felvigyázottfizetésiéselszámolásirendszerekmű-
ködésében2016-banmegfigyelhetőtendenciákról
(készpénzhasználat,„bankoltság”,kártyahasználat
stb.mutatói)

8.Tájékoztatás aMagyar Nemzeti Bank Statisztikai
igazgatóságánaktevékenységéről
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9.TájékoztatásaCentralWechsel-undCreditbankfel-
számolásánakfolyamatáról

10.Egyebek

2017. február 24.

1.JelentésaMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzési
főosztályának2016.évitevékenységéről

2.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankSzámviteliigaz-
gatóságánaktevékenységéről

3.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankPénzügyiinfra-
struktúrákigazgatóságánaktevékenységéről

4.AMagyarNemzetiBanktevékenységénekaktuális
kérdései

5.VizsgálatindításaazMNBtámogatásitevékenysé-
gévelkapcsolatban

6.Jelentés a Birodalmi Németország, illetve annak
jogutódjai,valamintMagyarországközötta II.Vi-
lágháborútmegelőzően,azalattésazt követően
fennállókereskedelmiésgazdaságikapcsolatokból
eredőkövetelésekéstartozásokpontosviszonyának
tisztázása,azegyenlegmeghatározása,azelszámo-
lásmegejtése

7.Egyebek

2017. március 31.

1.JelentésaMagyarNemzetiBankvagyonihelyzeté-
nek2016.évialakulásáról

2.JelentésaMagyarNemzetiBankberuházásitervé-
nekösszeállításakapcsánvégzettvizsgálateredmé-
nyéről

3.TájékoztatásazEiffelPalaceirodaházértékesítésére
kiírtnyíltpályázattalkapcsolatban

4.JelentésaMagyarNemzetiBanknálvégzettbelső
működésikockázatkezelés-vizsgálateredményéről

5.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankSzervezetiés
MűködésiSzabályzatánakmódosításáról,azújszer-
vezetistruktúrabemutatása

6.TájékoztatásazMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.
irányításiésgazdálkodásirendszerénekellenőrzése
kapcsánkészítettvizsgálatijelentésmegállapítása-
iról

7.JelentésazMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.2016.
évitevékenységénektapasztalatairól,avállalatmű-
ködésénekéserőforrásainakbemutatása

8.JelentésaMagyarNemzetiBank2017-2019.évekre
vonatkozóbankbiztonságistratégiájáról

9.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankNemzetközi
kapcsolatokigazgatóságánaktevékenységéről

10.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankInformatikai
igazgatóságánaktevékenységéről

11.Egyebek

2017. április 19. 

1.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankJogiigazgató-
ságánaktevékenységéről

2.JelentésazMNBIgazgatóságának2017.I.negyedévi
határozatairól(működésirányításikérdésekben)

3.TájékoztatásaMagyarNemzetiBankbiztonságibe-
léptető-rendszeretelepítésénekésalkalmazásának
tervezettköltségeiről

4.AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.
törvény14.§-a(1)bekezdésébenmegfogalmazott
“folyamatos tulajdonosi ellenőrzés” fogalmának
meghatározása,javaslatkidolgozásaazújraszabá-
lyozásra a társadalmi felelősségvállalási program
elemeinek (Értéktár-program, Ingatlanvásárlási-
program,PallasAthéné-alapítványcsalád)vizsgálati
tapasztalatairatámaszkodva

5.A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának
2016.évi tevékenységéről készítettországgyűlési
beszámolómegtárgyalása(első olvasat)

6.Egyebek

2016. május 2. (rendkívüli ülés)

1.JelentésazMNB2016.éviÉvesjelentéséről
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2.Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank 2016. évi
könyvvizsgálatánakeredményéről

3.AzFBjelentésearészvényesrészéreazMNB2016.
évimérlegérőléseredmény-kimutatásáról

4.Egyebek

2016. május 26. (kihelyezett ülés: Diósgyőri 
Papírgyár Zrt.)

1.TájékoztatásaDiósgyőriPapírgyárzrt.MagyarNem-
zetiBankkalösszefüggő,2016.évitevékenységéről,
avállalatműködésénekéserőforrásainakbemuta-
tása

2.JelentésaPénzjegynyomdazrt.ésaMagyarPénz-
verőzrt.2016.évitevékenységéről,avállalatokak-
tuálishelyzeténekbemutatása

3.JelentésaPSFNKft.2016.évitevékenységéről,avál-
lalataktuálishelyzeténekbemutatása

4.JelentésazMNBIgazgatóságának2017.I.negyedévi
határozatairól(működésirányításikérdésekben)

5.AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságánakaz
Országgyűlésrészérebenyújtandóévesbeszámolójá-
nakelfogadása

6.Egyebek
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2.  SZÁMú MeLLékLeT

A felügyelőbizottság beszámolási 
időszakban hozott érdemi határozatai

2016-7/Iv. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankalapítványrendeléseifelügye-
lőbizottságivizsgálatzáródokumentumáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/v. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankalapítványrendeléseifelügye-
lőbizottságivizsgálatzáródokumentumánaknyilvános-
ságrahozataláról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/vI. számú határozata 
azMNB–JólétiKft.alapítástól folytatottüzleti tevé-
kenységének tapasztalatairól készült jelentés tudo-
másulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/vII. számú határozata 
aTiszaroffiKépzésiésSzabadidőKöz-pont2015.évi
beruházásainakésüzemeltetésiköltségeinekbemu-
tatásáról és a 2016. évre vonatkozó beruházási és
üzemeltetésitervérőlszólótájékoztatástudomásul-
vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/vIII. számú határozata 
azMNB–Tiszaroffbelterület,1232helyrajziszámú,
32432négyzetméterterületnagyságú,természetben
5234Tiszaroff,Aradiutca28.számalatti,kivettkas-
tély,2darabudvarházés2darabpavilonépület,udvar
megnevezésűműemlékiéshelyivédettségű–ingat-
lanjánakapportkénttörténőát-adásáról,továbbáva-
gyonkezelésiésüzemeltetésiszerződésmódosításáról
szólótájékoztatótudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/IX. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankellenőrzésieljárásainakalap-
vetőszabályairólszóló,valamintakiadmányozásegyes
szabályairólszólóelnökiutasításmódosításárólszóló
tájékoztatótudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/X. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzésifőosztályá-
nak2016.elsőnegyedévitevékenységérőlszólójelen-
téstudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-7/XI. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankmunkatársainakkülföldiuta-
zásairólésgépjármű-használatárólszólótájékoztató
tudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-8/I. számú határozata
AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2016.II.
félévimunkatervénekmeghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-9/I. számú határozata
AMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2016.évi
működésiköltségeinekvárhatóalakulásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/II. számú határozata 
aMagyarNemzetiBank2016.éviI.félévigazdálkodá-
sárólkészítettjelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/III. számú határozata 
akönyvvizsgálóiszolgáltatásmegrendeléséreirányuló
közbeszerzésieljárásütemtervénekelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/Iv. számú határozata 
akönyvvizsgálóiszolgáltatásmegrendeléséreirányuló
közbeszerzésieljárásajánlatifelhívásánakelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/v. számú határozata
abelsőellenőrzés2016.I.féléviműködésérőlkészített
jelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/vI. számú határozata 
aMagyarországMagyar Nemzeti Bank által kezelt
aranykészleténeksorsárólkészítetttájékoztatótudo-
másulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/vII. számú határozata 
aMagyar Nemzeti Bank alapítványrendelései felü-
gyelőbizottságivizsgálatazáródokumentumánaknyil-
vánosságáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/vIII. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságaáltalaMa-
gyarNemzetiBank belsőműködésével kapcsolatos
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kockázatokkezelésénektárgyúvizsgálathatáridejének
anovemberiülésigvalómeghosszabbításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/IX. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBankbelsőműködésévelkapcsola-
toskockázatokkezelésénektárgyúvizsgálathozszük-
ségesadatokrendelkezésrebocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/X. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBankinformatikaitevékenységének
átfogóvizsgálatátcélzóvizsgálatelindításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/XI. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBankinformatikaitevékenységének
átfogóvizsgálatátcélzóvizsgálatotvezetőfelügyelőbi-
zottságitagszemélyéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/XII. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBank informatikai tevékenységé-
nekátfogóvizsgálatátcélzóeljárásköltségkeretének
meghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/XIII. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBank informatikai tevékenységé-
nekátfogóvizsgálatát célzó jelentésbenyújtásának
határidejéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/XIv. számú határozata 
azMNBIgazgatóságának2016.I.félévi,működésirá-
nyítási kérdésekben hozott határozatairól készített
jelentéstudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/Xv. számú határozata 
a2016-bantartandófelügyelőbizottságiülések idő-
pontjáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-10/XvI. számú határozata 
a2017.éviszakértőikeretmeghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/III. számú határozata 
aMagyarNemzetiBank100százalékostulajdonában
lévőleányvállatokI.félévesgazdálkodásánakeredmé-
nyérőlszólójelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/Iv. számú határozata 
azMNBbelsőellenőrzésének–FBhatáskörbetarto-
zó–vizsgálatijelentéseirőlkészítetttájékoztatóanyag
tudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/v. számú határozata
aMagyarNemzetiBankBankműveletekigazgatóságá-
naktevékenységérőlkészítettjelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/vI. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankotértinformatikaitámadások
kapcsánkészítettintézkedésitervtudomásulvételé- 
ről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/vII. számú határozata 
azMNBInformatikaibiztonságipolitikájárólkészített
tájékoztatóanyagtudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/vIII. számú határozata 
azMNB2016.évitámogatásitevékenységéről,azIs-
meretterjesztésiésTámogatásiBizottságmunkájáról,
valamintakonkrétmegállapodásokrólkészítettjelen-
téstudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/IX. számú határozata 
azMNB2016.évifrissítettKörnyezet-védelmiNyilat-
kozatárólkészítettjelentéstudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/X. számú határozata 
azMNBkönyvvizsgálatitervérőlkészítettjelentéstu-
domásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/XI. számú határozata 
aszámviteliigazgatóság(SzV)költséggazdaihatáskö-
rébetartozó,2017.évrevonatkozófelügyelőbizottsági
működésiköltségigénykalkuláltösszegénekelfogadá-
sáról
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-11/XII. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2016-10/
X.és2016-10/XIII.számúhatározatánakmódosításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/III. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankpénzügyiszervezetekfelügye-
letéértésfogyasztóvédelemértfelelősalelnökségének
–afelügyelőbizottságihatáskörébetartozó–2016.évi
tevékenységéről,a2017.évitervekrőlszólótájékoz-
tatóelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/Iv. számú határozata 
aMagyarNemzetiBanknálvégzettműködésikockázat-
elemzésésüzletmenet-folytonosságivizsgálateredmé-
nyeirőlszólójelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/v. számú határozata
azMNB2016.éviperesügyeiről szóló tájékoztatás
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/vI. számú határozata 
azMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.2016.I.féléves
tevékenységérőlszólójelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/vII. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankkülképviseleteinektevékeny-
ségéről (jogi megalapozottság, fenntartásuk célja,
eredményelvárások,költségek)készített jelentésel-
fogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/vIII. számú határozata 
azMNBFB2017.évimunkatervénekelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-12/IX. számú határozata 
azMNBFB2017.éviköltségtervénekmeghatározásá- 
ról

költségnem megnevezése összeg
eFt

üzletivendéglátásköltségei 1 500

Igénybevettjogiszakértőkköltsége 100 000

Egyébszakértőidíjak,szolgáltatásokköltsége 50 000

Taxi-ésutazásiköltség,parkolódíj 2 000

Sajátgépjárműhasználatának,valamintaszemélyi
juttatáskéntadottparkolóbérletköltsége 2 500

MNBtulajdonúgépjárműveküzemanyagköltsége 2 500

Szakkönyvek,folyóiratelőfizetésiköltségek 1 000

Irodaszerek,fénymásolás,nyomtatásköltsége 1 000

Mobiltelefonokköltsége 1 000

Felügyelőbizottságijelentésnyomdaiköltsége 250

Futárszolgálat 300

összesen: 162 050

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-13/III. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankIII.negyedévigazdálkodásáról
készítettjelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-13/Iv. számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
ajegybankingatlanstratégiájánakvizsgálatatárgyában
indítotteljáráseredményéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-13/v. számú határozata
aMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzésifőosztályá-
nak2017.éviellenőrzésitervénekelfogadásáról
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
2016-13/vI. számú határozata 
aMagyarNemzetiBankbeszerzésipolitikájáról,2016.
éviközbeszerzésitervérőlésazeljárásokrólkészített
jelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
1/2017 (I.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBank2017-2021.üzletiévekremeg-
választandókönyvvizsgálójáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
4/2017 (I.27.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBank2017.évipénzügyitervéről
szólójelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
5/2017 (I.27.) számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBanknál végzettbelsőműködési
kockázatkezelés-vizsgálateredményéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
6/2017 (I.27.) számú határozata
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
ajegybankingatlanstratégiájánakvizsgálatatárgyában
indítotteljáráseredményéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
7/2017 (I.27.) számú határozata 
azEiffelPalace-tilletően

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
8/2017 (I.27.) számú határozata 
a Pallas Athéné alapítványok tulajdonába adott in-
gatlanoktervezettésténylegesátalakítási,fejlesztési,
fenntartásiköltségeinekalakulásávalkapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
9/2017 (I.27.) számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
ajegybankingatlanstratégiájánakvizsgálatatárgyában
indítotteljárászáródokumentumánaknyilvánosságáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
10/2017 (I.27.) számú határozata 
azMNBszemélyijellegűráfordításainakésamunka-
vállalókkeresetiszín-vonalánakalakulásáravonatkozó
vizsgálatindításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
11/2017 (I.27.) számú határozata 
azMNBszemélyijellegűráfordításainakésamunka-
vállalókkeresetiszín-vonalánakalakulásáravonatkozó
vizsgálatvezetőjéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
12/2017 (I.27.) számú határozata 
azMNBszemélyijellegűráfordításainakésamunka-
vállalókkeresetiszín-vonalánakalakulásáravonatkozó
vizsgálatköltségkeretéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
13/2017 (I.27.) számú határozata 
azÉrtéktár-programvizsgálatihatáridejénekmegha-
tározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
14/2017 (I.27.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankáltalahazaibelföldi forga-
lombanésahazaifelvigyázottfizetésiéselszámolási
rendszerek működésében 2016-ban megfigyelhető
tendenciákról(készpénzhasználat,„bankoltság”,kár-
tyahasználatstb.mutatói)készítetttájékoztatóelfo-
gadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
15/2017 (I.27.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankáltalaMagyarNemzetiBank
Statisztikaiigazgatóságánaktevékenységérőlkészített
tájékoztatóelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
16/2017 (I.27.) számú határozata 
aFelügyelőbizottság2017.évimunkatervénekmódo-
sításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
19/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankBelsőellenőrzésifőosztályá-
nak2016.évitevékenységérőlkészítettjelentéselfo-
gadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
20/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankSzámviteli igazgatóságának
tevékenységérőlkészítetttájékoztatótudomásulvé-
teléről



MAGYAR NEMZETI BANK

A MAGYAR NEMZETI BANK FElüGYElőBIZoTTsáGáNAK évEs oRsZáGGYűlésI BEsZáMolójA • 2016 70

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
21/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankPénzügyiinfrastruktúrákigaz-
gatóságánaktevékenységérőlkészítetttájékoztatótu-
domásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
22/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBanktámogatásitevékenységével
kapcsolatbanindítandóvizsgálattalösszefüggésben

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
23/2017 (II.24.) számú határozata 
a2016-10/XIII.számúFB-határozatmódosításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
24/2017 (II.24.) számú határozata 
az 5/2017 (I.27.) számú FB-határozat módosításá- 
ról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
25/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottsága2017.évi
munkatervénekmódosításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
26/2017 (II.24.) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságamárciusi
ülésénekidőpontjáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
29/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankműködésiköltségei,beruhá-
zásai2016.évialakulásárólkészítettjelentéselfoga-
dásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
30/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankberuházásitervénekösszeál-
lításakapcsánvégzettbelsőellenőrzésivizsgálatered-
ményérőlszólójelentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
31/2017 (III.31) számú határozata
azEiffelPalaceirodaházértékesítésérekiírtnyíltpályá-
zattalkapcsolatbankészítetttájékoztatóelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
32/2017 (III.31) számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBanknálvégzettműködésikocká-
zatelemzésvizsgálatzáródokumentumáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
33/2017 (III.31) számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBanknálvégzettműködésikocká-
zatelemzés és üzletmenet-folytonossági vizsgálattal
összefüggésbenkészítendőintézkedésitervrőlésaz
indítandóutóvizsgálatokról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
34/2017 (III.31) számú határozata 
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága által
aMagyarNemzetiBanknálvégzettműködésikocká-
zatelemzés és üzletmenet-folytonossági vizsgálattal
összefüggésbenkészítendőintézkedésitervrőlésaz
indítandóutóvizsgálatokról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
35/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankEtikaiKódexévelösszefüggő
vizsgálatkezdeményezéséről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
36/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankSzervezetiésMűködésiSza-
bályzatánakmódosításáról,azújszervezetistruktúra
bemutatásárólszólótájékoztatáselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
37/2017 (III.31) számú határozata 
azMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.irányításiésgaz-
dálkodásirendszerénekellenőrzésekapcsánkészített
vizsgálatijelentésmegállapításairólszólótájékoztatás
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
38/2017 (III.31) számú határozata 
azMNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.2016.évitevé-
kenységénektapasztalatairól,avállalatműködésének
éserő-forrásainakbemutatásárólkészítettjelentésel-
fogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
39/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBank2017-2019.évekrevonatkozó
bankbiztonságistratégiájárólkészítettjelentéselfoga-
dásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
40/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankNemzetközikapcsolatokigaz-
gatóságánaktevékenységérőlkészítetttájékoztatóel-
fogadásáról
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
41/2017 (III.31) számú határozata 
aMagyar Nemzeti Bank Informatikai igazgatóságá-
naktevékenységérőlkészítetttájékoztatóelfogadásá- 
ról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
44/2017 (Iv.19) számú határozata 
aMagyarNemzetiBank Jogi igazgatóságának tevé-
kenységérőlkészítetttájékoztatóelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
45/2017 (Iv.19) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankbiztonságibeléptető-rendsze-
retelepítésénekésalkalmazásánaktervezettköltsége-
irőlkészítetttájékoztatóelfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
46/2017 (Iv.19) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvény 14. §-a (1) bekezdésébenmegfogalmazott
“folyamatostulajdonosiellenőrzés”fogalmánakmeg-
határozása,javaslatkidolgozásakapcsán

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
47/2017 (Iv.19) számú határozata 
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságának2016.
évitevékenységérőlkészítettországgyűlésibeszámoló
kapcsán

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
51/2017 (v.02.) számú határozata
aMagyarNemzetiBank2016.éviéves jelentéséről
készítettelőterjesztéstudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
52/2017 (v.02.) számú határozata
aMagyarNemzetiBank2016.évikönyvvizsgálatának
eredményérőlkészítetttájékoztatótudomásulvéte-
léről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
53/2017 (v.02.) számú határozata
aMagyarNemzetiBank2016.évesjelentéséről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
56/2017 (v.26.) számú határozata
aDiósgyőri Papírgyár zrt.MagyarNemzetiBankkal
összefüggő,2016.évitevékenységéről,avállalatmű-
ködésénekéserőforrásainakbemutatásárólkészített
tájékoztatótudomásulvételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
57/2017 (v.26.) számú határozata
aPénzjegynyomda2016.évitevékenységéről,aválla-
lataktuálishelyzeténekbemutatásárólkészítettjelen-
téselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
58/2017 (v.26.) számú határozata
aMagyar Pénzverő zrt. 2016. évi tevékenységéről,
avállalataktuálishelyzeténekbemutatásárólkészített
je-lentéselfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
59/2017 (v.26.) számú határozata
aPSFNKft.2016.évitevékenységéről,avállalatak-
tuális helyzetének bemutatásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
60/2017 (v.26.) számú határozata
azMNBIgazgatóságának2016.II.félévi,működésirá-
nyításikérdésekbenhozotthatározatairólszólójelen-
tésselkapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
61/2017 (v.26.) számú határozata
aMagyarNemzetiBankFelügyelőbizottságának2016.
évitevékenységérőlkészítettországgyűlésibeszámoló
elfogadásáról
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3. SZ. MeLLékLeT

A Belső ellenőrzési főosztály – 
a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó – 
vizsgálati jelentései

I.

Abeszámolásiidőszakbanvégzett(2016.),afelügye-
lőbizottsághatáskörébetartozóbelsőellenőrzésivizs-
gálatoktémái

KockázatértékelésésaBelsőellenőrzésirányítószer-
veinekigényeialapjánvégzettvizsgálatok2016.évben:

1.(1/2016).BusinessContinuityManagementandIT
OperationsandServiceManagement

2.(4/2016.)Pénzforgalomlebonyolítása(VIBErrend-
szerrefókuszálva)

3.(5/2016.)MagyarPénzverőzrt.tulajdonosiellen-
őrzése

4.(6/2016.)aMagyarPénzverőzrt.telephelyéntárolt
MNBtulajdonábanlévőnemesfémekmennyiségé-
nekellenőrzéséről

5.(9/2016). DIPA Diósgyőri Papírgyár zrt.: a Bank-
jegypapírminőségének vizsgálata című audithoz
(12/2014.)kapcsolódóintézkedésekellenőrzése

6.(17/2016.)Pénzjegynyomdazrt.:a16/2012.illetve
a21/2014.évivizsgálatunksorántettjavaslataink
megvalósulásánakellenőrzése

7.(18/2016.)Külföldiutazásésgépjárműhasználat

8.(21/2016.)Inforexrendszerinformatikaivizsgálata

9.(25/2016.)MNB-JólétiHumánSzolgálatatóésüze-
meltetőKft.irányításiésgazdálkodásirendszerének
ellenőrzése

10.(49/2016.)Iratkezelőrendszer(IrA)

11.(50/2016.)Emberierőforrás-gazdálkodásazITte-
rületen

12.(51/2016.)NövekedésiHitelprogramkommuniká-
ciójáravonatkozóIgazgatóságihatározat(15/2014.
(I.21.))végrehajtása

2017.elsőnegyedévivizsgálatok:

13.(1/2017.)MNB-BiztonságiSzolgáltatásokzrt.irá-
nyításiésgazdálkodásirendszerénekellenőrzése

14.(3/2017.)KözpontiITinfrastruktúravédelme

15.(5/2017.)AMagyarPénzverőzrt.telephelyéntá-
rolt,MNBtulajdonábanlévőnemesfémekmeny-
nyiségénekellenőrzéséről

16.(8/2017.)AzMNBberuházásitervénekösszeállítása

17.(10/2017.)Bértömeg-gazdálkodás

Utóvizsgálatok2016:

1.(7/2016.) 2012 IAC review of IT Network and
Telecommunication Infrastructure in Operation
–NetworkServicesandSecuritycímmelkészített
17/2012.számújelentésutóvizsgálata

2.(8/2016.) 2014 IACreviewof ITOperations and
ServiceManagementwith focus on Change and
IncidentManagement címmel készített19/2014.
számújelentésutóvizsgálata

3.(10/2016.)AKözpontiFelhasználóAdminisztrációs
rendszervizsgálatatárgyábankészített03/2008.szá-
mújelentésutóvizsgálata–jelentéskiadásanélkül
lezárva

4.(11/2016.)Azinformatikaiváltozáskezelésvizsgálata
tárgyábankészített6/2006.számújelentésutóvizs-
gálata–jelentéskiadásanélküllezárva

5.(13/2016.)Tűzfalinfrastruktúraáltalánosinformati-
kaivizsgálatatárgyábankészített44/2008.számúje-
lentésutóvizsgálata–jelentéskiadásanélküllezárva

6.(15/2016.)Internetportálvizsgálatatárgyábanké-
szített13/2009.számújelentésutóvizsgálata

7.(23/2016.)Egydísztárgyselejtezésikörülményeinek
ésakapcsolódófolyamatokutóvizsgálata(4/2015.)
soránvállaltintézkedésekteljesítésénekutóvizsgá-
lata

8.(35/2015.)AGIrOkapcsolatoktárgyúinformatikai
vizsgálatban(20/2010.)tettmegállapításokhozkap-
csolódóintézkedésekteljesítésénekutóvizsgálata–
jelentéskiadásanélküllezárva
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Utóvizsgálatok2017.elsőnegyedév:

9.(6/2017.)AzÁSz2014.évetérintőellenőrzéséhez
kapcsolódóintézkedésitervekutóvizsgálata

10.(7/2017.)BusinessContinuityManagementand
ITOperationsandServiceManagementcímmel
készített1/2016.számújelentésutóvizsgálata

11.(9/2017.)AzMNBtámogatásirendszeretárgyában
készített40/2015.számújelentésutóvizsgálata

II.

A BeL – a felügyelőbizottság hatáskörébe 
tartozó témákra vonatkozó – fontosabb 
megállapításainak, ajánlásainak 
összefoglalása

Business continuity Management and IT Operations 
and Service Management (1/2016.számúvizsgálat).
AzESCBáltalközpontilagelrendeltésirányítottellen-
őrzés,melynekcéljameggyőződniarról,hogyazMNB
rendelkezikolyanfolyamatokkaléskontrollokkal,ame-
lyekbiztosítják,hogyakritikustevékenységek,folya-
matokmeghatározottidőnbelülfolytathatóaklegye-
nekvészhelyzetbekövetkezéseesetén.Továbbácélja
áttekinteniavonatkozókeretrendszereket,aszabályok
gyakorlatimegvalósulását,azüzletmenet-folytonos-
ságitervekelkészítését,tesztelését,atesztekértéke-
lését.aBelsőellenőrzésifőosztályértékeléseazüz-
letmenet-folytonosságitevékenységről„megfelelő” 8.

A Pénzforgalom lebonyolítása (vIBer rendszerre fóku-
szálva) (4/2016.számúvizsgálat).ABElavizsgálatkere-
tébenellenőrizteazelszámolásifolyamatokkialakítását,
kontrolláltságátaVIBErrendszerben,aGIrOciklussű-
rítéshezkapcsolódóan.Avizsgálatkiterjedtaszabályo-
zásikörnyezetértékelésére,azüzletmenet-fenntartás
feltételeire,atevékenységellátásáhozszükségessze-
mélyifeltételekre,aVIBErszámlavezetőrendszeréhez
kapcsolódófelhasználóijogokellenőrzésére,továbbá
a2015.évifelvigyázóiértékeléssoránmegfogalmazott
feladatokteljesítésére.AvizsgálttevékenységaBelső
ellenőrzésifőosztályértékelésealapján„jó”.

Magyar Pénzverő Zrt. tulajdonosi ellenőrzése 
(5/2016.számúvizsgálat). Avizsgálatkeretében a BeL 
ellenőrizte aMagyar Pénzverő zrt.-nek (a további-
akban:MPV,Pénzverő)anemazMNBfeléirányuló

értékesítési folyamatát (MPV saját gyártású érmei
és egyedi projektjei, valamint kereskedelmi tevé-
kenysége),azértékesítésitervösszeállításánakdoku-
mentáltságát,amarketingéspiackutatásikoncepció
kialakítását, valamint a vevőreklamációk kezelését.
ABElavizsgálatfolyamátösszességébenkétalacsony
kockázatúmegállapításttett,avizsgálttevékenységek
kontrollkörnyezetétösszességében„jó”-nakítélte.

A Magyar Pénzverő Zrt. telephelyén tárolt, MNB tu-
lajdonában lévő nemesfémek mennyiségének ellen-
őrzéséről (6/2016.számúvizsgálat).Avizsgálatkere-
tébenazMPV-nekbérmunkábantörténőérmegyártás
céljára,utólagoselszámolásikötelezettséggelátadott
nemesfémekmegléténekellenőrzése,melyetminden
évbenvégrehajtaBEl.

DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.(9/2016.számúvizsgá-
lat).AvizsgálatcéljavoltaBankjegypapírminőségé-
nekvizsgálatacíműaudithoz(12/2014.)kapcsolódó
intézkedésekellenőrzése.ABelsőellenőrzésifőosztály
javaslatainakmegvalósításáratettintézkedésekmeg-
felelőekvoltak.

Pénzjegynyomda Zrt. (17/2016.számúvizsgálat)Célja
ellenőrizniaPénzjegynyomdazrt.általelőállítottter-
mékekminőségénekalakulása,valaminta21/2014.és
a16/2012.számújelentéshezkapcsolódóintézkedések
teljesülését,melyeketabelsőellenőrzésmegfelelőnek
talált.

külföldi utazási költségek és gépjárműhasználat 
(18/2016.számúvizsgálat).Céljaaköltséggazdálkodás
szabályszerűgének,átláthatóságánakéshatékonyságá-
nakellenőrzése.Avizsgálatkiterjedtakülföldikiküldeté-
sekkel(utazással)kapcsolatosfolyamatokra,kontrollkör-
nyezetre,afolyamatokattámogatóSAPTMinformatikai
alkalmazásjogosultságkezelésére.Továbbáagépjármű-
használattalösszefüggőfolyamatokra,azokkontrollkör-
nyezetére.AvizsgáltfolyamatokaBelsőellenőrzésifő-
osztályértékelésealapján„jó”minősítéstértekel.

Inforex rendszer informatikai vizsgálata (21/2016.
számú vizsgálat) Célja értékelni, hogy megfelelő-e
a rendszer üzemeltetése, a felhasználói jogosultsá-
gokmenedzsmentje és az IT-kockázatok kontrollja,
valamintmás alkalmazásokkal való adatkapcsolatai
összhangbanvannak-eahatályosutasításokkal,illet-
veanemzetköziITbiztonságielőírásokkal.Avizsgálat
alapjánazInforexrendszerműködtetését,fejlesztését

1Abelsőellenőrzésafolyamatokátfogóértékelésénélnégyeskockázatiskálánjó–megfelelő–részbenmegfelelő–nemmegfelelőkategóriákat
alkalmazza,melyösszhangbanvanaKBErBelsőellenőrzésibizottságban(IAC)alkalmazottbesorolásokkal
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ésvédelmétbiztosítókontrollkörnyezetetaBelsőel-
lenőrzésifőosztály„megfelelőnek”értékelte.

MNB-jóléti Humán Szolgáltató és üzemeltető kft. 
irányítási és gazdálkodási rendszerének ellenőrzése 
(25/2016.számúvizsgálat).ABElavizsgálatsoránellen-
őrizteazMNB-JólétiHumánSzolgáltatóésüzemeltető
Kft.(továbbiakban:Társaság)irányításiésgazdálkodá-
sirendszerénekszabályozottságát,kontrolláltságátés
megfelelőségét.AvizsgálatkiterjedtaTársaságirányí-
tásirendszerére(döntésiésfelelősségijogkörökmegfe-
lelőségéreésahatározatokvégrehajtására),aTársaság
tervezésiésbeszámolásirendszerére,aTársaságésMNB
közöttiszerződéseskötelezettségekteljesítésére,aTár-
saságésazMNB(Tulajdonos)közöttielszámolásirend-
szeralátámasztottságára,szabályszerűségére,aTársaság
működésénekésgazdálkodásánakszabályozottságára,
aszabályzatokésagyakorlatösszhangjára,továbbáavo-
natkozóalapvetőjogszabályikötelezettségekteljesítésé-
nekellenőrzésére.Avizsgálatsorántízajánlásszületett.

Iratkezelő rendszer (IrA) (49/2016. sz. vizsgálat).
Avizsgálatcéljavolt,meggyőződniazMNBiratállo-
mányánakésazIratkezelésirendszerében(IrA)tárolt
adatokösszhangjáról,beazonosíthatóságáról,vissza-
kereshetőségéről,védelméről,biztonságáról,az IrA
hozzáférési jogosultságok indokoltságáról, továbbá
aziratkezelésszabályozottságáról.Avizsgálatalapján
egyalacsonyésegyközepeskockázatúmegállapítás
születettintézkedésitervvel,aziratkezelésfolyamata
BElértékelésealapján„megfelelő”.

emberierőforrás-gazdálkodás az IT területen 
(50/2016. számú vizsgálat). Az audit célja az egyes
informatikaiterületekemberierőforrásfeltételeinek
ésazemberierőforrásmenedzsmenteszközökésfo-
lyamatokértékelésevolt.ABElavizsgálatkeretében
elemezteafeladatellátáshumánerőforrásfeltételeit,
a feladatokkiosztását,nyomonkövetését,a felada-
tok visszamérése és nyomon követése érdekében
létrehozott vezetői beszámolási rendszerműködte-
tését,adolgozókbe-éskilépésénekdokumentációs
feltételeit,amunkaidőnyilvántartását,túlmunkákés
készenlétekelrendelésétésnyilvántartását,valamint
a szabadságok tervezésének és kiadásánakMt-ben
meghatározottkövetelményeknekvalómegfelelését.
AzInformatikaiigazgatóságáltalazemberierőforrások
menedzsmentjérekialakítottésműködtetettkontroll-
környezetaBElértékelésealapján„megfelelő”.

Növekedési Hitelprogram kommunikációjára vonat-
kozó Igazgatósági határozat (15/2014. (I.21.)) vég-
rehajtása (51/2016.számúvizsgálat).Azauditcélja

aNövekedésiHitelprogramkommunikációjánakmeg-
valósítására irányulóMNB Igazgatóságihatározatok
végrehajtásánakellenőrzése.Azellenőrzéssoránaz
NHPkommunikációjáravonatkozóMNBIgazgatósági
határozatok végrehajtásával összefüggő folyamatok
„megfelelő”besorolástértekel.

MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. irányítási és gaz-
dálkodási rendszerének ellenőrzése (1/2017.számú
vizsgálat). A belső ellenőrzés a Társaság irányítási
rendszerét,szakmaitevékenységétazelvégzettellen-
őrzések alapján, kisebbhiányosságoktól eltekintve,
összességébenmegfelelőnekítélte.Ajogszabályoknak
valómegfelelés,valamintbelsőszabályzatokésazal-
kalmazottgyakorlatközöttiösszhangmegteremtése
érdekébenintézkedésitervkészül2017áprilisára.

központi IT infrastruktúra védelme (3/2017.számú
vizsgálat).AzauditcéljaaközpontiITinfrastruktúra
(szervertermek,központihálózatieszközökstb.)fizi-
kaihozzáférés-védelménekésakörnyezetihatásokkal
szembenivédelménekértékelésevolt.Avizsgálatalap-
jánaközpontiITinfrastruktúravédelmérealkalmazott
kontrollrendszer„részbenmegfelelő”besorolástértel.

A Magyar Pénzverő Zrt. telephelyén tárolt, MNB tu-
lajdonában lévő nemesfémek mennyiségének ellen-
őrzéséről (5/2017.számúvizsgálat).Avizsgálatkere-
tébenazMPV-nekbérmunkábantörténőérmegyártás
céljára,utólagoselszámolásikötelezettséggelátadott
nemesfémekmegléténekellenőrzése,melyetminden
évbenvégrehajtaBEl.

Az MNB beruházási tervének összeállítása (8/2017.
számú vizsgálat). Az audit célja ellenőrizni azMNB
2017. évi beruházási tervének megalapozottságát,
továbbá,atervezésifolyamatkontrolláltságát.Avizs-
gálatkiterjedtaszabályozásikörnyezetvizsgálatára,
azigazgatóságielőterjesztésekösszhangjáraazMNB
GazdálkodásiKézikönyvével;a jóváhagyási jogkörök
gyakorlásánakmegfelelőségére,valamintaszükséges
jóváhagyásokmeglétére,azMNBberuházásitervének
és a költséggazdák tervjavaslatainak összhangjára.
AberuházásitervösszeállításánakfolyamataaBelső
ellenőrzésifőosztályértékelésealapján „megfelelő”.

Bértömeg-gazdálkodás (10/2017. számú vizsgálat).
AvizsgálatcéljameggyőződniaBértömeg-gazdálko-
dásfolyamatánakszabályszerűségéről,kontrolláltsá-
gáról,dokumentáltságáról,időbeliségéről,abizalmas
információkezelésmeglétéről,valamintagyakorlatés
avonatkozóelőírásokösszhangjáról.(2017.március
31-énmégfolyamatbanlévő.)
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