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JELENTÉS 

a Magyar Nemzeti Bank 2006. évi 
működésének ellenőrzéséről 

BEVEZETÉS 

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) elsődleges célja az árstabilitás 
elérése és fenntartása, amelyet a róla szóló 2001. évi LVIII. törvény (továbbiak-
ban: MNB tv.) 3. § (1) bekezdése tartalmaz. E törvényben meghatározott alap-
vető feladatait hatékony és szabályszerű működéssel kell biztosítania. 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 
1989. évi XXXVIII. törvény 3. §-a alapján ellenőrzi az MNB gazdálkodását és – 
az MNB tv.-nyel összhangban – az alapfeladatok körébe nem tartozó tevékeny-
ségét. Az ÁSZ azt vizsgálja, hogy az MNB a jogszabályoknak, kiemelten az 
MNB tv. rendelkezéseinek, az alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak 
megfelelően működik-e. 

Az ellenőrzés nem terjedhet ki a monetáris politika meghatározására és meg-
valósítására; a hivatalos deviza- és aranytartalék képzésére és kezelésére; a de-
vizatartalék kezelésével és az árfolyam-politika végrehajtásával kapcsolatban 
végzett devizaműveletekre; a belföldi elszámolási rendszerek kialakítására és 
szabályozására, azok biztonságos és hatékony működésének támogatására; a 
feladatai ellátásához szükséges statisztikai információk gyűjtésére és közzététe-
lére; a pénzügyi rendszer stabilitásának, valamint a pénzügyi rendszer 
prudenciális (azonnali és mindenkori fizetőképesség folyamatos fenntartása) 
felügyeletére vonatkozó politika kialakításának és hatékony vitelének támoga-
tására, továbbá a bankjegy- és érmekibocsátásra. 

Az MNB működésének és gazdálkodásának folyamatos tulajdonosi ellenőrzését 
a felügyelő bizottság (továbbiakban: FB)1 látja el. Az éves beszámoló valódisá-
gát könyvvizsgáló ellenőrzi. 

Az MNB a jegybanktörvényben megfogalmazott alapvető feladatainak színvo-
nalas és üzembiztos ellátása érdekében stratégiájában a hatékony banküzem 
kialakítását tűzte ki célul. Ennek megvalósítására az elmúlt hat év alatt szerve-
zetét és működését több lépcsőben korszerűsítette, a jegybanki feladatellátáshoz 
nem kapcsolódó tevékenységek megszüntetésén túl, egyebek mellett, új mun-
kakultúrát honosított meg. A szervezetkorszerűsítést, a működésfejlesztést és a 

                                               

 

1 Nevét az MNB tv. szóhasználatának megfelelően alkalmazzuk. 
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feladatracionalizálást hatékony létszámgazdálkodással, valamint költségmeg-
takarítással valósította meg. Mindezek eredményeként a 2001 óta eltelt hat év 
alatt a munkavállalói létszám 38%-kal, 1246-ról 773 főre csökkent. A működé-
si költségek – az MNB kimutatása szerint – nominál értéken 2001-ben 
15,2 Mrd, 2006-ban 14,8 Mrd Ft-ot tettek ki. A reálértéken számított 2006. évi 
működési költségek főösszege (11,7 Mrd Ft) 23%-kal volt alacsonyabb a 2001. 
évinél. 

Az ÁSZ 2002 óta elvégzett vizsgálatai az MNB banküzemi működésére és belső 
gazdálkodására, annak racionalizálására, a működési költségek és a beruhá-
zási kiadások alakulására, a kontrolling feladatokat támogató informatikai, a 
katasztrófatűrő adattároló és a teljesítményértékelő rendszerek megvalósításá-
ra, valamint az analitikus számlavezető rendszer bevezetésére terjedtek ki. Az 
ellenőrzések kiemelt figyelmet fordítottak az MNB tv. változásából adódó fel-
adatok teljesítésére. 

A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az MNB: 

• időarányosan teljesítette-e középtávú intézményi célkitűzéseit, működése 
megfelelt-e a törvényi előírásoknak, az irányítási, a döntéshozatali, vala-
mint az ellenőrzési rendszere hatékonyan működött-e; 

• gazdálkodásában a szabályszerűség és a hatékonyság követelményei érvé-
nyesültek-e, kiemelt figyelemmel a működési költségek alakulására, a beru-
házási célkitűzések megvalósulására, a létszám- és bérgazdálkodásra, vala-
mint a belső ellenőrzés tevékenységére; 

• befektetett eszközeivel törvényesen és szabályszerűen, a tulajdonosi stratégi-
ával, valamint az éves célkitűzéseivel összhangban gazdálkodott-e; 

• hasznosította-e az előző évi ÁSZ ellenőrzés megállapításait, és milyen intéz-
kedéseket tett a javaslatok megvalósítására. 

Az ellenőrzés kiterjedt a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetése végrehaj-
tásához kapcsolódó elszámolások szabályszerűségének vizsgálatára is. 

Az ellenőrzést az ÁSZ ellenőrzési kézikönyve és szakmai dokumentumai alap-
ján átfogó ellenőrzéssel, a teljesítmény-ellenőrzési kritériumok figyelembevéte-
lével (2. sz. mellélet) végeztük el. 

A vizsgálat a 2006. évi gazdálkodásra, illetve indokolt esetben az adott gazda-
sági esemény keletkezésétől számított időszakra irányult, de szükség szerint a 
pénzügyi-gazdasági folyamatokat a helyszíni ellenőrzés befejezéséig figyelem-
mel kísérte. 

A végleges jelentést megküldtük az MNB elnökének. Válaszlevelét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

A közgyűlés az MNB tv.-ben meghatározott feladatait 2006-ban is a törvényi 
előírásokkal összhangban látta el, az alapszabályt betartotta. A 2006. május 
10-én megtartott éves rendes közgyűlésen elfogadta az MNB 2005. évi auditált 
éves beszámolóját, megállapította a könyvvizsgáló 2006. évi díját, és átvezette 
az alapszabályban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (to-
vábbiakban: Gt.) változásait. 

Az igazgatóság az MNB tv., az alapszabály és a hatályos ügyrendje előírása-
inak betartásával, féléves munkaterve alapján végezte feladatát. Döntést ho-
zott mindazon kérdésekben, amelyek az MNB tv.-ben rögzített alapfeladataihoz 
tartoznak, valamint az éves fő célkitűzések teljesítéséhez kapcsolódtak. Ügy-
rendjét többször módosította, többek között a 2006. januárban elfogadott szer-
vezeti változásokkal, nem tartalmazta azonban az igazgatóság Gt.-ben előírt 
azon feladatát, hogy az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzlet-
politikájáról legalább háromhavonta az FB részére jelentést készít, az FB MNB 
tv.-ben korlátozott ellenőrzési hatáskörének figyelembevételével. Az ügyrend 
nem szabályozta továbbá az új elnöki utasítások, illetve azok lényeges módosí-
tásának jóváhagyását. Ennek ellenére 2006-ban az igazgatóság negyedéves be-
számolóit az FB számára elkészítette és az elnöki utasításokat is jóváhagyta. 

A felügyelő bizottság a törvényi előírásoknak és a munkaterveinek megfele-
lően végezte az MNB működésének és gazdálkodásának ellenőrzését. A 2006. 
évben megtartott tizenegy ülésén 51 napirendi pontot megtárgyalt és hét té-
mában hozott határozatot. Az FB a hatáskörébe tartozó területeken irányította 
és felügyelte a Belső ellenőrzési szervezet munkáját. Az FB tagjai – a törvényi 
előírásnak megfelelően – beszámoltak éves tevékenységükről az Országgyűlés-
nek és a pénzügyminiszternek. 

A Belső ellenőrzési szervezet feladatát az igazgatóság és az FB által jóvá-
hagyott éves munkaterve alapján látta el, amelynek időarányos teljesítéséről 
az irányító szerveinek rendszeresen beszámolt. Az elvégzett 62 vizsgálathoz 78 
megállapítást és 32 ajánlást tett, amelyek megoldására 125 intézkedési terv ké-
szült. A szervezet megállapításainak hasznosulását 20 utóvizsgálat keretében 
ellenőrizte. A vizsgálatok jogszabályba ütköző hiányosságot nem tártak fel. Az 
ellenőrző szervezet képviselői rendszeresen részt vettek a Központi Bankok Eu-
rópai Rendszerén (továbbiakban: KBER) belül működő Belső Ellenőrzési Bizott-
ság ülésein és együttműködtek a közös vizsgálatokban. A Belső ellenőrzési szer-
vezet 2006-ban is szabályszerűen végezte a munkáját. Az elmúlt évek javuló 
tendenciáját folytatva, ellenőrzési kapacitásának növekvő hányadát (2006-ban 
84%, 2005-ben 80%) fordította belső ellenőrzési vizsgálatokra. 

Az MNB a 2001. évben elfogadott stratégiája alapján jóváhagyta a 2005-
2007. évi célkitűzéseit, amelyek középpontjában a 2005-ben megkezdett 
működésfejlesztési program folytatása állt. Ez alapján határozta meg az 
éves intézményi célkitűzéseit. A működésfejlesztési program első szakasza 2006 
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decemberében lezárult, a tejes program a Logisztikai Központ üzembe helyezé-
sével, várhatóan 2007 végére befejeződik. Az MNB a 2006. évi célkitűzéseit tel-
jesítette, ezzel a középtávú intézményi célok is időarányosan megvalósultak. A 
Bank a kitűzött célok eredményességét a létszámcsökkentéssel mérte, 2005-ben 
95, 2006-ban 41 fővel csökkent a létszáma, a csökkentés 8 fővel meghaladta a 
tervezettet. 2006-ban az igazgatóság az MNB szervezetét átalakította, négy ve-
zetési szintet határozott meg, mindezek hatására a vezetői munkakörök száma 
36,4%-kal csökkent. A Bank 2005-ben a működésfejlesztési program megkezdé-
se előtt 25, míg a vizsgált időszak végén 22 szervezeti egységgel látta el felada-
tait. 

Az MNB új munkakultúrát honosított meg, a szabályvezérelt működést felvál-
totta a „vezetői felhatalmazáson” alapuló irányítás. Az új vezetési módszer al-
kalmazása kiszélesítette a döntési jogköröket, ezzel összhangban nőtt a mun-
kavállalók egyéni felelősség vállalása, mindezek alapján lehetővé vált a sza-
bályzatok deregulációja. A belső szabályozási rendszert a Bank a szervezeti 
változtatásoknak megfelelően alakította át, és azokkal összehangoltan dolgoz-
ta ki a feladat- és eljárási rend változásokat. Az azonos feladatokhoz tartozó 
szabályokat egységes szerkezetbe foglalta, a kis kockázatú területeken szabály-
zatok helyett irányelveket, útmutatókat adott ki. Az MNB kitűzött céljaival 
összhangban a belső szabályozás teljeskörűsége megszűnt, a működési kocká-
zat csak az alacsony kockázatú területeken nőtt. Az előzetes és az utólagos el-
lenőrzés az irányelvek megjelenésével lazult, a folyamatba épített ellenőrzést 
pedig erősítette a munkafolyamatok elektronikus rendszerben történő kezelése. 
Az MNB a deregulációs folyamatot 2006 decemberében lezárta, 12 utasítást 
azonban ezt követően, 2007 márciusára dolgozott át. 2006 végén az MNB veze-
tése megállapította, hogy a Bank szabályozottsága nem romlott. A megállapí-
táshoz független ellenőrzéssel alátámasztott értékelés nem készült. A helyszíni 
ellenőrzés a szabályozás enyhébb eszközeinek alkalmazásával összefüggő hiá-
nyosságot nem tárt fel. A belső utasítások – az elnöki utasítások jóváhagyásá-
nak szabályzatba foglalása kivételével – összhangban voltak a hatályos jog-
szabályokkal. 

A Bank a működésfejlesztési programjával összefüggésben egyszerűsítette ter-
vezési rendszerét, a tervezés mélysége és az adminisztrációs feladatok csök-
kentek. A folyamat szabályozott volt, a terveket nulla bázison, a részletes be-
szerzési tervekre alapozva, a belső szabályzatok betartásával készítették el. Az 
igazgatóság a működési költségek tervének főösszegét 15,5 Mrd Ft-ban 
hagyta jóvá, amelyből 0,2 Mrd Ft volt a központi tartalék. A 2006. évi felhasz-
nálás 14,8 Mrd Ft, a terv 95,1%-a volt, amely az előző évinél 0,6%-kal alacso-
nyabb lett. A pénzügyi keretek felhasználása és az elszámolások szabályszerű-
ek voltak. Személyi költségekre a Bank 8,6 Mrd Ft-ot fordított, amely a 2006-
ban megvalósult 4,2% átlagjövedelem növekedés ellenére – elsősorban a mű-
ködésfejlesztéssel összefüggő létszámleépítés hatására – mintegy 10%-kal ma-
radt el az előző évitől. Az átlagos állományi létszám 2001 és 2006 között 473 
fővel csökkent. Az elmúlt hat évben a működési költségek legnagyobb hánya-
dát a személyi költségek tették ki. Ezek részaránya 2002-től folyamatosan csök-
kenő tendenciájú – a 2001. évi 64,7%  2006-ra 58,3% lett –, részben az infor-
mációtechnológiai (továbbiakban: IT) költségek javára, amelyek részaránya 
6,3%-ról 8,8%-ra emelkedett. Az MNB 2001 és 2004 között reál értéken csökke-
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nő működési költségekkel látta el feladatait. A 2006. évi működési  költségei 
reál és nominál értéken is a 2001. évi felhasználás alatt maradtak. 

Az MNB 2006-ban – a támogatási tevékenységét szabályozó utasításnak megfe-
lelően – jószolgálati, adományozási, humanitárius és művészeti célokat támo-
gatott és 0,3 Mrd Ft-ot, az előző évinek mintegy háromszorosát fordította e cé-
lokra. A növekedést döntően olyan egyedi támogatások (pl. műtárgy, hangszer 
vásárlás) okozták, amelyek csak a tárgyévben merültek fel. A Bank támogatást 
csak az igazgatóság jóváhagyásával, szabályzatának betartásával juttatott. 

Az MNB a 2006. évi beruházási tervét a hatályos jogszabályok és a belső 
szabályzatok előírásainak betartásával készítette el. Az új tervezési irányelvek-
nek megfelelően az igazgatóság 2006-ban csak a tárgyévben induló beruházá-
sok jóváhagyásáról döntött. 2006. évre 4,0 Mrd Ft-ot irányozott elő, amit az év 
közben felmerülő új igény miatt 4,1 Mrd Ft-ra megemelt. A terv tételeit doku-
mentumok támasztották alá. A korábbi évek döntései alapján folyamatban lé-
vő beruházások jóváhagyott terve 14,9 Mrd Ft volt, amelyet az előző évről át-
húzódó tételek 15,0 Mrd Ft-ra növeltek. Ezzel a terv teljes jóváhagyott előirány-
zata 19,1 Mrd Ft lett, amelyből a 2006. évi 10,2 Mrd Ft, az elszámolt kiadás pe-
dig 6,5 Mrd Ft volt. Az éves kiadások mintegy 80%-át a stratégiai célú fejleszté-
sekre, 20%-ot pedig a működési környezet fenntartására (pl. az ingatlanok ál-
lagmegőrzésére és technológiai korszerűsítésekre) fordítottak. A Logisztikai 
Központ teljes pénzügyi tervét az igazgatóság 2003-ban pontosította és 
11,4 Mrd Ft-ban hagyta jóvá. A kivitelezési munkák 2005-ben kezdődtek meg, 
és 2006 végéig a teljes előirányzatból 6,0 Mrd Ft-ot használtak fel, amely a ter-
vezéssel és a területmegszerzéssel kapcsolatos kiadásokat is tartalmazta. A fő-
vállalkozói szerződést 2006-ban – egyebek mellet a kedvezőtlen időjárás, vala-
mint a műszaki tartalom változása miatt – két alkalommal módosították. Ezek 
a teljes előirányzat összegét nem érintették, a létesítmény átadásának végha-
táridejét azonban 2007 decemberére változtatták. A beruházás lebonyolítása 
szabályszerű volt, a folyamatba épített kontrollok – a beruházási adatlap aktu-
alizálását kivéve – a dokumentumok tanúságai alapján megvalósultak. 

A Bank vezetése egy 50-60 fő elhelyezésére alkalmas, az MNB főépületében 
megvalósuló Konferencia-központ létrehozásáról döntött, amelyet a pályáz-
tatás előtti időszakban felmerült igényeknek megfelelően 100-150 fő befogadó 
képességűre bővítettek. Az MNB a beruházás megkezdése előtt egyértelműen 
megfogalmazta a fejlesztés céljait, és szakmailag megalapozott döntés alapján, 
a belső szabályzatok betartásával valósította meg azt. A beruházás megvalósí-
tására a Bank három pályázatot írt ki, amelyek előkészítését és lebonyolítását 
szabályszerűen végezték, és – a pótmunkákra kiírt eljárás kivételével – a közbe-
szerzési törvény előírásai szerint jártak el. A nyertes ajánlattevő kiválasztásakor 
a döntéshozók – a gazdaságosság követelményét szem előtt tartva – az elvárt 
műszaki tartalmat és minőségi szintet biztosító pályázatok közül a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot fogadták el. A szerződéseket a pályázati dokumentá-
cióknak megfelelően kötötték meg, amelyek a tartalmi elemek mellett a szük-
séges garanciákat is rögzítették. Az eredetileg 2006. június végére tervezett befe-
jezési határidőt egy hónappal későbbre halasztották, egy hiánypótlás benyúj-
tása, valamint egy szakhatósági állásfoglalás megszerzése miatt. Az építési 
napló bejegyzései tanúsítják, hogy a kivitelezési munkákat folyamatosan el-
lenőrizték, az igazgatóság rendszeres tájékoztatást kapott a megvalósítás álla-
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potáról. A beruházás pénzügyi fedezetére 0,3 Mrd Ft-ot irányoztak elő, amelyet 
2,6%-kal túlléptek. A lezáró dokumentumok alapján a beruházás a módosított 
határidőre, a szerződésnek, a kitűzött céloknak, és a jóváhagyott terveknek 
megfelelően elkészült. A rendeltetésszerű használatba vételt követően az igaz-
gatóság tájékoztatta az FB-t a beruházás megvalósulásáról. 

A beszerzési folyamatok 2005-ben megkezdett központosítása tovább foly-
tatódott, a számla- és szerződésadminisztrációt egy szervezeti egység feladatkö-
rébe vonták. A 2006. évi beszerzési és éves közbeszerzési tervet a hatályos sza-
bályzatoknak megfelelően állították össze, amelyek biztosították a beszerzési és 
a pénzügyi tervek összhangját. A beszerzési és az éves közbeszerzési tervek visz-
szaméréséhez a számítástechnikai feltételek kialakítását a Bank megkezdte, a 
megvalósításra kiírt első közbeszerzési eljárás sikertelensége miatt az alkalma-
zás átadását 2007-re halasztotta. A beszerzési eljárásokat az MNB – egy kivétel-
lel – a törvényi előírások, a belső szabályzatok és a Beruházási és Költséggaz-
dálkodási Bizottság (továbbiakban: BKB) határozatainak betartásával végezte. 

Az MNB befektetett eszközeinek 2006. évben kimutatott nettó nyitó állo-
mánya 29,6 Mrd Ft volt, amely az év végére 32,4 Mrd Ft-ra nőtt, elsősorban a 
beruházások értékének növekedése miatt. Az állomány mintegy 54%-át a be-
fektetések képezték. A Bank továbbra is hat belföldi és három külföldi társa-
ságban rendelkezik részesedéssel, amelyek könyv szerinti értéke az év végén 
17,5 Mrd Ft volt. Az előzetes beszámolók alapján a belföldi társaságok 2006. 
évi gazdálkodása eredményes volt, az MNB 2,4 Mrd Ft osztalékot vár, 
0,3 Mrd Ft-tal többet az előző évinél. A külföldi társaságoktól várható osztalék 
összege – a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása miatt – csak 2007. máso-
dik félévében lesz ismert. Az MNB befektetett eszközeivel a hatályos törvények 
betartásával, szabályszerűen gazdálkodott. Társaságainak működése stratégiá-
jával és éves célkitűzéseivel összhangban volt. 

Az MNB nyilvántartása szerint a banküzemi bevételek és ráfordítások 2006. évi 
egyenlege 14,6 Mrd Ft veszteség. A várható 2006. évi mérleg szerinti ered-
mény 14,6 Mrd Ft nyereség, amelyet elsősorban a tárgyévben realizált nettó 
árfolyamnyereség befolyásolt. A forintárfolyam kiegyenlítési tartalék elszámolt 
összege 49,6 Mrd Ft volt az előző évi 106,0 Mrd Ft-tal szemben, döntően a forint 
árfolyamának év folyamán megvalósult növekedése hatására. A 
devizaértékpapírok kiegyenlítési tartaléka – piaci értékváltozásuk eredménye-
ként – mínusz 20,6 Mrd Ft lett, amelyet a központi költségvetés 2007. március 
31-ig megtérített. Az MNB a Kincstári Egységes Számla kamatelszámolásait a 
jogszabály előírásainak betartásával végezte el. 

Az MNB vezetése az ÁSZ korábbi jelentésében megfogalmazott javaslatokat el-
fogadta és hasznosította, az elnöki utasítások igazgatósági jóváhagyását azon-
ban belső szabályzatában nem rögzítette. 
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A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

az MNB igazgatóságának 

1. Rögzítse ügyrendjében a felügyelő bizottság részére negyedévente esedékes beszá-
moló készítési kötelezettséget. 

2. Építse be ügyrendjébe az elnöki utasítások igazgatósági jóváhagyásának feladatát. 

az MNB felügyelő bizottságának 

Vizsgáltassa meg, hogy az MNB új szabályozási rendszere biztosítja-e a Bank kitűzött 
céljainak megfelelő (ellenőrizhető, átlátható és költségtakarékos) működést.  
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. AZ MNB MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGE ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGE 

1.1. A közgyűlés tevékenysége, az alapszabály módosításai 

Az MNB sajátos feladatából és státuszából eredően speciális részvénytársaság, 
amelyre a Gt. rendelkezéseit az MNB tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell al-
kalmazni. A közgyűlés feladata az MNB alapszabályának megállapítása és 
módosítása, a mérleg és eredménykimutatás elfogadása, a könyvvizsgáló meg-
választása és visszahívása, valamint díjazásának meghatározása. 2006-ban 
egy alkalommal, május 10-én ülésezett. A közgyűlés határozatképes volt, azon 
a részvényes képviselője megjelent. Három határozatot hozott, elfogadta az 
MNB 2005. évi auditált éves beszámolóját, megállapította a könyvvizsgáló 
2006. évi díját, valamint módosította az alapszabályát. A módosítások egyebek 
mellett kiterjedtek a konferencia közgyűlés megtartásnak Gt.-ben előírt szabá-
lyaira, az igazgatóság munkáját segítő szakmai bizottságok létrehozására és 
azok ügyrendjének meghatározására. A közgyűlés 2006. évi működése megfe-
lelt a törvényi előírásoknak, az alapszabályt betartotta. 

1.2. Az igazgatóság működése 

Az igazgatóság hatáskörét és feladatait az MNB tv. és az alapszabály rögzíti, 
amelyek alapján az igazgatóság felelős a monetáris tanács döntéseinek végre-
hajtásáért és az MNB működésének irányításáért. Tevékenységét ügyrendje 
szabályozza, amelyet az év folyamán többször módosított. Kiegészítette egye-
bek mellett a védelmi célú bankjegytartalékkal összefüggő szabályozással, va-
lamint aktualizálta az elfogadott szervezeti és működési változásokkal is. Nem 
tartalmazta azonban azt, hogy a Gt. 244. § (2) bekezdése alapján az igazgató-
ság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról leg-
alább háromhavonta az FB részére jelentést készít. Ez a beszámoló – figyelem-
mel az FB MNB tv.-ben korlátozott ellenőrzési hatáskörére – nem terjedhet ki az 
MNB  alapfeladataira,  illetve azoknak az eredményre gyakorolt hatására. Az 
ügyrend nem tartalmazza továbbá az új elnöki utasítás, illetve az elnöki utasí-
tás lényeges módosításának jóváhagyását, ugyanakkor ezt a feladatot az igaz-
gatóság határozatában megerősítette. Az igazgatóság 2006-ban az elnöki uta-
sításokat jóváhagyta és a Gt. előírásának megfelelően elkészítette az FB-nek 
szóló negyedéves jelentéseit. 

Az igazgatóság 2006-ban irányító és döntéshozó tevékenységét a hatályos ügy-
rendjének betartásával, féléves munkatervei alapján végezte. Tizennégy alka-
lommal ülésezett, és 118 napirendi pontot tárgyalt meg, valamint nyolc alka-
lommal ülésen kívül, írásban hozta meg döntéseit, összesen 80 határozatot ho-
zott. Állandó napirendként megtárgyalta a monetáris tanács határozataihoz 
kapcsolódó feladatokat és intézkedett azok végrehajtására. Döntött az MNB 
szervezetével, belső irányításával összefüggő kérdésekben. Jóváhagyta a Bank 
működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai terveket és prog-
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ramokat, a működési költségek és a beruházási kiadások pénzügyi tervét. Az FB 
hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében irányította az MNB Belső el-
lenőrzési szervezeti egységét, megtárgyalta éves munkatervét és ellenőrzési ta-
pasztalatait. 

1.3. A felügyelő bizottság működése 

Az FB az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének a szerve. Az MNB tv. 
alapján az FB irányítja az MNB Belső ellenőrzési szervezetét a hatáskörébe tar-
tozó feladatok tekintetében, amely nem terjed ki a monetáris politika megha-
tározására és megvalósítására. Jelentéseit szintén e korlátozásnak megfelelően 
készíti el. 

Az FB feladatát munkatervei alapján végezte, amelyek az éves rendes közgyű-
léshez igazodva a 2005. júniustól 2006. júniusig, illetve a 2006. szeptembertől 
2007. júniusig terjedő időszakot fogják át. 2006. szeptembertől „ideiglenes” 
munkatervvel rendelkezik. Ennek oka, hogy a tagok mandátuma az Ország-
gyűlés megbízatásának megszűnésével 2006. májusában lejárt. Az új FB tagok 
megválasztása a helyszíni ellenőrzés végéig (2007. március 2.) még nem történt 
meg. 

Az MNB tv. 52/B. §-a kimondja, hogy „A felügyelő bizottság tagjainak megbízatá-
sa az Országgyűlés megbízatásának időtartamára szól, és az Országgyűlés megbíza-
tásának megszűnéséig tart. A felügyelő bizottság működése addig tart, amíg az új Or-
szággyűlés az alakuló üléstől számított három hónapon belül az új felügyelő bizottsá-
gi tagokat megválasztja. Ha az új Országgyűlés az említett határidőig az új felügyelő 
bizottsági tagokat nem választja meg, a felügyelő bizottság működése mindaddig 
tart, amíg az új Országgyűlés a felügyelő bizottsági tagokat megválasztja.” 

Az FB munkatervében 2006. évre kitűzte az MNB peres ügyeinek, a kapcsolt 
vállalkozások gazdálkodásának, a közbeszerzési törvény előírásai érvényesülé-
sének, az őrzési feladatok kiszervezésének pénzügyi hatásai vizsgálatát, továb-
bá az MNB 2005. évi mérlegének és eredménykimutatásának értékelését, a Lo-
gisztikai Központ beruházási projekt helyzetének áttekintését. Feladatait teljesí-
tette, ülésein rendszeresen megtárgyalta az irányítása alá tartozó Belső ellenőr-
zési szervezetnek az MNB gazdálkodásával és működésével kapcsolatos ellenőr-
zéseit, megállapításait, valamint javaslatait. Áttekintette többek között a Bank 
2006. évi fő prioritású céljait, a 2006. évi pénzügyi tervét, a Konferencia-
központ beruházás megvalósítását és értékelte az MNB leányvállalatainak 
2005. évi gazdálkodását, valamint stratégiáját. 

A 2006-ban megtartott 11 ülésén 51 napirendi pontot megtárgyalt és 7 témá-
ban hozott határozatot. Az FB tagjai – a dokumentumok tanúsága szerint – to-
vábbi intézkedéseket is kértek, de azok figyelemmel kísérése a jegyzőkönyvek-
ben nem minden esetben követhető nyomon (pl. a 2006. március 21-ei ülésen 
elhangzott, hogy foglalkoznak az MNB szervezetfejlesztésének témakörével, de 
erre a jegyzőkönyvek alapján a helyszíni ellenőrzés végéig – 2007. március 2. – 
nem tértek vissza). Az FB véleménye, hogy nyilvántartó rendszer nélkül is 
nyomon tudja követni határozatait és javaslatait, de tervezi annak bevezetését. 
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Az FB ellenőrzési tevékenységét az MNB tv. előírásainak és ügyrendjének meg-
felelően látta el. Munkatervét időarányosan teljesítette. 

1.4. A Belső ellenőrzési szervezet tevékenysége 

Az MNB-ről szóló törvény előírja, hogy a Belső ellenőrzés az FB, illetve az FB 
hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az igazgatóság irányítása alá 
tartozik. Tevékenységének célja, hogy vizsgálataival megfelelő információt 
szolgáltasson a Bank vezetésének és az FB-nek, valamint javaslatokat tegyen a 
feltárt hiányosságok megszüntetésére. 

A Belső ellenőrzés 2006. évi tevékenységét az igazgatóság és az FB által elfoga-
dott munkaterve alapján végezte, amelyben 23 pénzügyi, 15 információ-
technológiai, 4 emissziós jellegű ellenőrzést, 21 utóvizsgálatot, összesen 63 el-
lenőrzést tervezett, ebből 62 vizsgálatot végrehajtott. Munkatervét annak elle-
nére teljesítette, hogy létszáma az év végéig felére csökkent. Tevékenységét az 
irányító szervei folyamatosan figyelemmel kísérték és értékelték, azt jóváha-
gyólag tudomásul vették. Az FB részére az éves beszámolón kívül havonta, az 
Audit Bizottság részére negyedévente jelentést készített az elvégzett vizsgálatok-
ról és a megállapításokról. Éves célkitűzéseinek megvalósulásáról 2006 októbe-
rében az igazgatóságnak beszámolt. 

A vizsgált területek szabályozottságát, a szabályok betartását, a tevékenységek 
kontrolláltságát a Belső ellenőrzés rendben találta, csak kisebb hiányosságokat 
tárt fel. (pl. elmaradt adatszolgáltatások, az MNB honlapjához kilépett dolgozó 
is rendelkezett felhasználói jogosultsággal.) Az ellenőrzött időszakban 78 meg-
állapítást, valamint 32 ajánlást tett, amelyeket az érintettek elfogadtak. Ezek 
megoldására 125 intézkedési terv készült, amelyből 107 valósult meg.  2006 
végén 16 megállapításhoz kapcsolódóan még 18 intézkedési terv végrehajtása 
volt folyamatban. 

A Belső ellenőrzés a Központi Bankok Európai Rendszerén belül működő Belső 
Ellenőrzési Bizottság (továbbiakban: IAC) ülésein és vizsgálataiban rendszere-
sen részt vett. Az IAC-val kapcsolatos feladatokra 2005-ben 340, 2006-ban pe-
dig 123 munkanapot fordított, amely a Belső ellenőrzés által ledolgozott mun-
kanapoknak 4%-a volt. A csökkenés oka, hogy két számítástechnikai vizsgála-
tot az IAC későbbre halasztott. 

A Belső ellenőrzés a hatályos szabályzatoknak és a törvényi előírásoknak meg-
felelően határozta meg és hajtotta végre munkatervét. Megállapításainak 
hasznosulását, illetve az intézkedési tervek végrehajtását 20 utóvizsgálat kere-
tében ellenőrizte. Ellenőrzési kapacitásának 84%-át belső ellenőrzési vizsgála-
tokra fordította, ezzel követte az elmúlt évek javuló tendenciáját. 2005-ben ez 
az arány 80%, az ezt megelőző években rendre 75% és 62% volt. 

1.5. A középtávú és az éves célkitűzések 

Az MNB ügyvezetése a Bank 2005-2007. évekre vonatkozó középtávú intézmé-
nyi stratégiáját 2005 szeptemberében áttekintette és az abban megfogalmazott 
céloknak megfelelően – az előző évi munkaprogramból áthúzódó feladatokat is 
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figyelembe véve – a 2006. évi fő prioritású célokat a következők szerint határoz-
ta meg: 

„Az elemzés, kutatás színvonalának további fejlesztése, az együttműködésben rejlő szi-
nergiák kiaknázása a hatékonyság növelése érdekében. 

Értékeken, irányelveken, normákon alapuló, a szabályvezérelt működést felváltó munka-
kultúra meghonosítása. 

A támogató területek belső szolgáltatói szemléletének erősítése, gyors, rugalmas, ésszerű 
működés, felelős gazdálkodás. 

A nemzetközi szabványok elvárásainak megfelelő, felhasználóbarát informatikai üze-
meltetés és professzionális projektvezetés. 

Az általános pénzügyi kultúra fejlesztésének szakmai támogatása. 

Az euró bevezetésére történő felkészülés megkezdése, beleértve az euró érme gyártást is. 

A Logisztikai Központ emissziós tevékenysége szervezeti, működési, informatikai és em-
beri erőforrás feltételeinek előkészítése, megteremtése." 

Az igazgatóság jóváhagyta a célkitűzéseket és azok megvalósításának üteme-
zését. A szervezeti egységek 2006. évi céljainak meghatározása és horizontális 
egyeztetése a jóváhagyott ütemezéshez képest egy hónapot csúszott, ez azon-
ban a további határidők betartását nem befolyásolta. A szervezeti egységek le-
bontott munkatervét az Emberi erőforrás (továbbiakban: EEF) határidőre előter-
jesztette, amit az igazgatóság 2005. decemberi jóváhagyását követően a szakte-
rületi vezetők további szervezeti szintekre, illetve egyénekre lebontottak. Ez ké-
pezte alapját a 2006. évi teljesítményértékelésnek. 

A szervezeti egységek vezetői munkaterveiket az intézményi célkitűzésekkel 
összhangban állították össze, azok megvalósításáról a szervezeti egységek veze-
tői 2006 októberében és novemberében beszámoltak, amelyeket az igazgatóság 
elfogadott. Az MNB a kitűzött feladatainak 2006. évre ütemezett részét megva-
lósította, középtávú célkitűzéseit időarányosan teljesítette. 

Az MNB az éves teljesítmények értékelését a teljesítménymenedzsment irány-
elvnek megfelelően, dokumentáltan végezte. 2006-ban először, a teljesítmény-
célok meghatározása mellett, minden munkatárs számára egyénre szabott 
kompetenciaelvárásokat (pl. a jó teljesítményhez szükséges készségek, viselke-
désmódok, attitűdök) is megfogalmazott, és ezzel összefüggően alakította ki az 
egyéni szakmai továbbképzési elvárásokat is. Az éves teljesítményértékelés 
egyénenként dokumentált volt. Ezek összegzése alapján a munkavállalók telje-
sítménye az előző évhez képest javult. 

Az egyéni teljesítményeket a szabályzatnak megfelelő 7-es minősítési skálán ér-
tékelve a vizsgált időszakban a munkavállalók 89,5%-át középső vagy a fölötti 
kategóriába sorolták, 2005-ben ez az arány 82,8% volt. Közepesnél gyengébb tel-
jesítményt 2006-ban a munkavállalók 10,5%-a, míg az előző évben 17,2%-a 
nyújtott. (2006-ban a leggyengébb kategóriába nem soroltak munkavállalót, míg 
2005-ben az alkalmazottak 1,4%-ának teljesítményét értékelték a skála legalsó 
szintjén.) 
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1.6. A középtávú működésfejlesztési program megvalósítása 

Az MNB a benchmarking2 projekt lezárását követően, annak eredményeit fel-
használva 2005 júniusában működésfejlesztési programot indított el, amelynek 
céljaként a működés racionalizálását, ezen belül a szervezeti és létszámhaté-
konyság javítását határozta meg. A megvalósítás első üteme 2006. végén lezá-
rult, a második pedig 2007. végéig – a Logisztikai Központ üzembe helyezéséig 
tart. Az MNB a program keretében még 2005-ben elvégezte a meglévő funkciók 
felülvizsgálatát, kijelölte és végrehajtotta – a bérszámfejtés és az alkalmazásfej-
lesztési tevékenység kivételével – a kiszervezéseket3. Meghatározta a hatékony-
ság növelésének további lehetőségeit, mint pl. a jegybanki ellenőrzési tevékeny-
ség átszervezése, a dolgozói számlavezetés megszüntetése, az utazásmenedzs-
ment informatikai modul bevezetése, a tervezési és a tervteljesítés visszamérési 
rendszer egyszerűsítése, stb. A Bank a működésfejlesztési programhoz kapcso-
lódó szervezeti változásokat a Szervezeti és Működéséi Szabályzatában (továb-
biakban: SZMSZ) átvezette, amelyet az igazgatóság minden esetben megtár-
gyalt és jóváhagyott. 

Az MNB a működésfejlesztés során kitűzött célokat és az elért eredményeket a 
Bank létszámára gyakorolt hatásán keresztül mérte. A megvalósítás első üte-
mére 128 fő létszámcsökkentést irányozott elő, ezzel szemben 2005-ben 95, 
2006-ban 41 fővel csökkent a létszám, ami 8 fővel meghaladta a tervezettet. 

A működésfejlesztési program három területén elért létszámcsökkentés 
bemutatása 

Megvalósult létszámleépítés 
(fő) 

Megnevezés 
Előirányzott lét-
számcsökkentés 

(fő) 2005. év 2006. év 

Összesen 
(fő) 

Eltérés a 
tervezettől 

(fő) 

Funkció vizsgá-
lat  

48 37 6 43 -5 

Kiszervezés 23 12 9 21 -2 

Hatékonyság 
vizsgálat 

57 46 26 72 +15 

 128 95 41 136 8 

A funkció vizsgálatot követő intézkedések megvalósításának létszámra gyako-
rolt hatása 43 fő volt, amely 5 fővel elmaradt a tervezettől. A tervezettnél ki-
sebb létszámcsökkenés valósult meg többek között, a raktározási tevékenység 
megszüntetése, a pénzforgalmi megbízások elektronikus fogadásához szükséges 
technikai feltételek megteremtése területeken. 

                                               

 

2 A Bank teljesítményének, gyakorlatának összemérése a kiválasztott partner – svéd 
jegybank – hasonló adataival, az eltérések azonosítása, elemzése és a legjobb gyakorlat 
kiválasztása és adaptálása. 
3 A működésfejlesztési program keretében végrehajtott kiszervezések és a kapcsolódó 
szervezeti változások megvalósításáról az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank 2005. évi mű-
ködésének ellenőrzéséről készült 0622 számú jelentésében beszámolt. 
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A megvalósított kiszervezések a létszámot 21 fővel csökkentették. Nem valósult 
meg az alkalmazásfejlesztési tevékenység kiszervezése annak ellenére, hogy két 
közbeszerzési eljárást is lefolytatott a Központi beszerzés (továbbiakban: KBE). 
A kiszervezés elmaradásának egyik oka az volt, hogy az ajánlati ár meghalad-
ta a tevékenység banki közvetlen költségeit, a másik pedig, hogy időközben a 
saját fejlesztésű rendszereket kiváltották, és az újonnan indított alkalmazáso-
kat már külső erőforrással valósították meg. A fejlesztési tevékenység átalakítá-
sának hatására a létszám a tervezett 8-cal szemben 5 fővel csökkent. Nem va-
lósult meg a bérszámfejtés kiszervezése sem, mivel a szerződött partner a pá-
lyázati kiírásban és a megkötött szerződésben szereplő feltételt nem tudta ha-
táridőre teljesíteni. Ez utóbbi esetben a Bank a kiszervezés lehetőségét későbbi 
időpontban újra megvizsgálja. 

Az MNB a legnagyobb csökkenést a tevekénységek hatékonyságának vizsgála-
takor feltárt létszám-leépítési lehetőség megvalósításával érte el, a tervezett 57 
fővel szemben 2005-ben 46, 2006-ban pedig további 26 fő munkáját tudták ki-
váltani. Létszámcsökkenést jelentett többek között az iktatás és dokumentáció-
kezelés racionalizálása, az új számlavezető rendszer (inforex) bevezetése, a Sta-
tisztikai szervezeti egységnél (továbbiakban: STA) az adattárház beindítása, va-
lamint a költséggazdálkodási modell egyszerűsítése, az utazásmenedzsment 
modul működtetése, a kiküldetéssel és munkába járással kapcsolatos előlegek 
megszüntetése, a dolgozói hitelállomány értékesítése, az adminisztráció köz-
pontosítása. 

Az igazgatóság a működésfejlesztési programmal kapcsolatos tevékenység elő-
rehaladását a vizsgált időszakban nyomon követte. A megvalósítással össze-
függésben a Bank szervezeti felépítése több alkalommal változott, amelyeket az 
igazgatóság minden alkalommal  megtárgyalt  és jóváhagyott.  Az SZMSZ-t 
ennek megfelelően módosították. A vizsgált időszak végén az MNB 22 szerveze-
ti egységgel látta el feladatát, amelyhez négy vezetési szintet épített ki. A veze-
tői munkakörök számát 36,4%-kal, a 2005. évi 99-ről 63-ra csökkentette. (Az 
MNB szervezeti felépítését a 3. sz. melléklet mutatja be.) 

1.7. Az intézmény belső szabályozási rendszere 

Az MNB vezetésének megítélése szerint a Bank szervezeti kultúrájának fejlettsé-
ge lehetővé tette az empowermentnek4 nevezett vezetési módszerek alkalmazá-
sát. A szemléletváltással összefüggésben a 2005 júniusában megtartott felső ve-
zetői értekezleten a svéd benchmark vizsgálat alapján a belső szabályok dere-

                                               

 

4 Az empowerment definícióját a Bank belső dokumentumában a Blanchard, Carlos, 
Randolph: Empowerment – A felelősség hatalma című könyv nyomán az alábbiak sze-
rint értelmezte: „lényegében a felhatalmazás (vezetői) cégfilozófiáját jelenti. 
Empowermentnek a vezetői hatalmat az alkalmazottaival megosztó menedzsmentet nevezik. 
Alkalmazottaik önállóan hozzák döntéseiket saját területeiken, nem várva főnökeik megerősí-
tésére. Nagyfokú felelősség-, hatalom-, és információközösséget, megváltozott munkahelyi 
szervezeti struktúrát hoz létre, ami ügyfélközpontúsághoz, hatékonysághoz, gyorsasághoz, és 
folytonos fejlődéshez vezeti a céget, már ha sikerül elsajátítani.” 
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gulációjáról5 döntöttek. Ennek keretében célul tűzték ki, hogy a folyamat leíró 
belső szabályokat folyamatábra használatával váltják ki. A Szervezés és szabá-
lyozás szakterület (továbbiakban: SZE) a  hatályos belső  szabályokat áttekin-
tette és deregulációs szempontból csoportosította azokat. Nem deregulálható 
belső szabályoknak azokat minősítette, amelyek jogszabályon alapultak, fele-
lős irányítási ajánlásoknak feleltek meg, kiemelt költségekkel vagy kockázattal 
járó tevékenységet, hatáskört szabályoztak, valamint amelyek folyamatok le-
írását tartalmazták. Deregulálhatónak sorolták be azokat a szabályokat, ame-
lyeket policy-vel, útmutatóval, SZMSZ-szel, vagy szakmai bizottságok előírásai-
val kiváltva, az adott tevékenységet nagyobb kockázatvállalás nélkül működ-
tetni lehet. A deregulációs folyamat megvalósításának ütemezését 2005. július 
1-jén állította össze a Bank vezetése, amelynek négy fő szakaszát a következők 
szerint határozta meg: 

• 2005 szeptemberére a policy típusú utasítások kiváltása irányelvekkel és út-
mutatókkal; 

• 2005 decemberére a külső tanácsadó javaslata alapján a belső eljárásrendek 
– beszerzés, ellátás – kialakítása, valamint a működésfejlesztési program sze-
rinti változások átvezetése a szabályokon; 

• 2006 márciusára a homogén szabályzatok kézikönyvekbe foglalása; 

• 2006 decemberére az alapvető technológiákat leíró, folyamatjellegű szabá-
lyok kiváltása elektronikusan rögzített folyamatábrákkal; a működésfejlesz-
tés eredményeként megvalósult szervezet-egyszerűsítéshez kapcsolódó, a fele-
lősség-megosztást leíró szabályok (pl. a belső gazdálkodás rendjéről szóló, a 
kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló ügyvezető igazgatói 
utasítások, stb.) csökkentése. 

A szervezeti átalakításokkal összefüggő SZMSZ módosítás előterjesztését az igaz-
gatóság 2006 januárjában két alkalommal tárgyalta. A kért változtatás (három 
szakterület szervezeti elhelyezésének módosítása) átvezetését követően elfogadta 
azt és elrendelte január 24-i hatályba helyezését, valamint egységes szerkezetben 
történő megjelentetését. Elfogadta továbbá az új struktúrának megfelelő vezetői 
szerepekhez, felelősségekhez illeszkedő munkaköri besorolásokat is. A 2006 már-
ciusára előirányzott négy kézikönyv összeállítása és hatályba helyezése 2006. áp-
rilis és augusztus hónapok között történt meg. Az alapvető technológiákat leíró 
folyamat jellegű szabályok folyamatábrákkal történő kiváltása nem történt meg. 
Egyes tevékenységekhez elkészültek ugyan a folyamatábrák, azonban azok keze-
lése még nehézkes, a fejlesztés folyamatban van. 

Az MNB a belső szabályok deregulációját 2006. év végével lezárta, a vizsgált 
időszak végén tizenkettő ügyvezető igazgatói utasítás azonban még hatályban 
volt annak ellenére, hogy a Bank szervezetében az ügyvezető igazgatói beosztás 

                                               

 
5 Dereguláció a Bank értelmezésében: „A túlburjánzó, eredeti céljaikat tekintve sokszor tel-
jesen homályos tartalmú, ugyanakkor a szabályozás alanyainál fokozott betartási, míg az 
igazgatásban fokozott végrehajtási költségekkel járó szabály-dzsungel ritkítása.” 
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2006. január 24-től megszűnt. 2007. március 2-ig, a helyszíni ellenőrzés végéig 
az ügyvezetői utasításokat igazgatói utasításokká alakították át. 

A deregulációs folyamat lezárását követően a Bank szabályozási rendszerébe 
tartoznak: 

• az SZMSZ, amelyben a felelős vállalatirányítási elveket rendezik; 

• Elnöki utasítások, amelyek szintén tartalmaznak felelős vállalatirányítási 
elveket, értékeket, felső vezetői irányokat, rendezik a több szervezeti egységet 
érintő funkciókat, valamint a hatásköröket és a felelősségi köröket; 

• Igazgatói utasítások, amelyek az SZMSZ-ben és az elnöki utasításokban nem 
szabályozott hatásköröket, jogköröket, valamint a szervezeti határokat átlé-
pő folyamatokat rögzítik; 

• Irányelvek, útmutatások, amelyek ismertetik a feladatellátás fő irányait, el-
veit, kereteit, értékeket és elvárásokat közvetítenek; 

• Technológiai eljárások, amelyek a szervezeti egységeken belüli folyamatokat 
rögzítik. 

A dereguláció számszerűsíthető eredményét a következő táblázat szemlélteti: 

Belső szabályok mennyisége 

Megnevezés Dereguláció kezdete Deregulációs folyamat 
vége 

Változás 

SZMSZ 1 1 0 

Elnöki utasítások 36 8 -28 

Ügyvezető igazgatói 
utasítások 

143 *12 -131 

Igazgatói utasítások 0 66 +66 

ebből:      Kézikönyv 0 4 +4 

Szabályok összesen: 179 86 -93 

Irányelvek, 
útmutatók 

0 32 +32 

*A 12 ügyvezetői utasítást a helyszíni ellenőrzés végéig alakítottak át igazgatói utasítássá  

A hatályos utasítások (elnöki, igazgatói, ügyvezető igazgatói) közül 14 db álta-
lános banki, 8 db befektetési, 25 db jegybanki, 39 db támogató és ellátó funk-
ciót szabályoz. 

A vizsgált időszakban, egy-egy témakörben több alkalommal is módosítottak 
utasítást, így 199-szer helyeztek hatályon kívül belső szabályzatot. A Bank sza-
bályzataiból a deregulációs folyamathoz kapcsolódóan ismételten módosításra 
szorul, pl. az MNB beszerzéseinek és az ezekhez kapcsolódó szerződések előké-
szítésének, valamint a kötelezettségvállalások rendjéről szóló igazgatói utasí-
tás, mivel az egyes szakterületek eltérő időpontokra készítették el szabályzataik 
átdolgozását, így azok összehangolását több alkalommal is el kell/kellett vé-
gezni. Az ellenőrzés ezzel összefüggő hiányosságot a feladatellátásban nem tárt 
fel. 
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A szabályzatok kézikönyvekbe foglalása (Gazdálkodási, Számviteli, 
Működésikockázat-kezelési és Üzleti Termék Kézikönyv) technikailag nem jelen-
tett deregulációt, illetve terjedelemcsökkenést. Ezek a szabályok kiemelt költsé-
gekkel, kockázatokkal járó tevékenységeket és az ehhez kapcsolódó jogköröket 
foglaltak magukba, így azok deregulációja a szabályozott területeken kocká-
zatnövekedéssel járt volna. A négy kézikönyv két elnöki, 39 ügyvezető igazga-
tói, és egy igazgatói, összesen 42 utasítást váltott ki. 

Az MNB belső szabályozási rendszerét a szervezeti változásokkal összhangban 
átalakította, és azoknak megfelelően dolgozta ki a feladat és eljárási rend vál-
tozásokat. Az azonos feladatokhoz tartozó szabályokat egységes szerkezetbe 
foglalta, a kis kockázatú területeken szabályzatok helyett irányelveket és útmu-
tatókat honosított meg. A Bank célkitűzéseivel összhangban a belső szabályo-
zás teljeskörűsége megszűnt, a működési kockázat az alacsony kockázatú terü-
leteken nőtt. (A Bank alacsony kockázatúnak tekinti azokat a területeket, ame-
lyeknél kicsi az esélye annak, hogy a munkavállaló megsérti az irányelvek, 
útmutatók által közvetített elvárásokat, továbbá azok esetleges megsértésének 
költségvonzata alacsony.) A változtatások hatására a folyamatba épített előze-
tes és utólagos vezetői ellenőrzés is módosult. Az előzetes ellenőrzés az irányel-
vek megjelenésével lazult, a Bank vezetése szándékosan, főleg a belső működés 
területén, csökkentette az előzetes ellenőrzéseket (pl. megszüntette az előlegfize-
téseket a külföldi kiküldetésnél, a munkába járásnál és az azokkal kapcsolatos 
előzetes engedélyeztetési eljárásokat). A folyamatba épített ellenőrzést viszont 
erősítette a folyamatok elektronikus rendszerben történő kezelésével. Az utóla-
gos ellenőrzés és számonkérés csupán az alacsony kockázatú területeken lazult. 

Az irányelvekben, útmutatókban foglaltakat esetleg megsértő munkavállalókkal 
szemben etikai eljárást kezdeményeznek, és a bankkal szembeni nem megfelelő 
lojalitás megállapítása a teljesítmény értékeléskor hatást gyakorol a dolgozó 
anyagi elismerésére. A vizsgált időszakban etikai eljárásra nem került sor. 

A deregulációs folyamat megvalósításának előrehaladását az igazgatóság fi-
gyelemmel kísérte, a program lezárását és a szabályozottság helyzetét megtár-
gyalta. A tájékoztató és az addigi tapasztalatok alapján a Bank vezetése meg-
állapította, hogy a szabályozottság helyzete nem romlott, a szabályok mellett 
az enyhébb eszközök (irányelvek, útmutatók) is biztosították a szabályozást. Az 
MNB vezetésének megállapításához független ellenőrzéssel alátámasztott érté-
kelés nem készült. A helyszíni ellenőrzés a szabályozás enyhébb eszközeinek 
alkalmazásával összefüggő hiányosságot nem tárt fel. 

2. AZ MNB BELSŐ GAZDÁLKODÁSA 

2.1. A működési költségek tervezési rendszere, az elszámolt 
költségek alakulása  

Az MNB 2005-ben megújította a 2006. évi pénzügyi terv készítésének módsze-
rét, amelyet az igazgatóság jóváhagyott. Az új tervezési módszert a Bank belső 
szabályzataiban rögzítette, amely szerint a többlépcsős folyamatot úgy egysze-
rűsítette, hogy egyetlen, dokumentumokkal alátámasztott, végleges tervválto-
zat készítését írta elő. Csökkentette a tervezés mélységét, előírta, hogy az 
költségnem szinten történjen, és csak indokolt esetben alkalmazza az ennél 
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részletesebb bontást. A tervezési folyamat egyszerűsödött, a kapcsolódó admi-
nisztráció és a felhasználók ezzel kapcsolatos feladatai csökkentek, mindez 
azonban nem eredményezte a tervezés megalapozottságának fellazítását. A 
BKB döntése alapján 2006. január 1-jétől kibővítették a költséggazdai feladato-
kat ellátók körét – a korábbi hét helyett kilenc költséggazda lett – ezzel a terv-
készítést és az erőforrásokkal való gazdálkodást a feladatellátásáért felelős 
szervezeti egységekhez rendelték. 

A költséggazdák a terveket nulla bázison, a részletes beszerzési tervek alapján, 
a belső szabályzatok előírásainak megfelelően készítették el. A működési költ-
ségtervek kialakításához a bérek és juttatások változásának mértékéről, vala-
mint a létszámtervről az igazgatóság határozatot hozott. A tervegyeztetéseket 
munkaanyagokkal dokumentálták, amelyek hozzájárultak a végleges terv 
megalapozottságához. Ehhez a költséggazdák a hozzájuk tartozó szakmai terü-
letek igényeit felmérték és számszerűsítették, továbbá a kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat ütemezték. A terv kialakításánál figyelembe vették a Bank 2006. évi 
fő prioritású céljait és kiemelt projektjeit. A tervegyeztetéseken készült emlékez-
tetők és BKB jegyzőkönyvek tanúsága szerint az egyes tételek alátámasztását, 
indokolását a terv megalapozása érdekében számon kérték. 

Az igazgatóság a működési költségek 2006. évi tervét 15 549 M Ft főösszegben 
hagyta jóvá, amely 230 M Ft központi tartalékot tartalmazott. A tervvisszamé-
rést az előző évek gyakorlatával egyezően költségnem csoportosításban végez-
ték, amelyről a BKB és az igazgatóság havonta kapott tájékoztatót, amit az 
igazgatóság számára negyedévente szöveges elemzéssel is kiegészítettek. A be-
számolókat a BKB és az igazgatóság is megtárgyalta és jóváhagyta. 

A 2006. évi felhasználás 14 794 M Ft volt, 755 M Ft-tal volt kevesebb a terve-
zettnél. A tervteljesítés 95,1% volt, az előző évivel közel azonos szinten alakult. 
A működési költségterv főösszegét nem módosították, a központi tartalékot eb-
ben az évben sem használták fel. A pénzügyi kereteket a belső utasítások betar-
tásával használták fel, az elszámolásokat szabályszerűen végezték. (Az MNB 
2006. évi működési költségeinek alakulását az 1. sz. tanúsítvány tartalmazza.) 

A 2001-2006 közötti években a működési költségek legnagyobb részarányát 
minden évben – mintegy 60,0% – a személyi költségek tették ki, amelyek a 
2001. évi 64,7%-ról 2006-ra 58,3%-ra csökkentek. Az IT költségek részaránya 
ugyanakkor 6,3%-ról 8,8%-ra emelkedett. Ezek a tendenciák a hat év alatt vég-
rehajtott – a szervezeti és működési változásokhoz, valamint a hatékonyságot 
javító informatikai alkalmazások bevezetéséhez kapcsolódó – létszámcsökken-
tésekkel függtek össze. Az MNB feladatait 2001 és 2004 között reál értéken csök-
kenő működési költségekkel látta el. A 2006. évi működési költségek elszámolt 
ráfordítása folyó áron 402 M Ft-tal maradt el a 2001. évitől, ami reál értéken 
3502 M Ft-ot jelentett. (Az MNB működési költségeinek alakulását és megoszlá-
sát a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 

2.1.1. Az emberi erőforrás gazdálkodás 

Az MNB igazgatósága 2005 decemberében elfogadta a 2006-2008 évek humán 
stratégiáját, amelyben 2006-ra célul tűzte ki a bérrendszer egyszerűsítését, a 
bonusz- és a teljesítményértékelési rendszer átalakítását. 
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2006-ra az igazgatóság 3,5%-os átlagos alapbérfejlesztést hagyott jóvá, ame-
lyet a hazai banki szektor prognosztizált bérfejlesztése (5,5%), és a várható éves 
infláció (1,6%) mértékének középértéke alapján határozott meg. Figyelembe 
vette az Országos Érdekegyeztető Tanács 3,5-4% közötti béremelési ajánlását is. 
A választható béren kívüli juttatások (továbbiakban: VBK) 2006. éves keretét 
egy főre 462 E Ft összegben állapította meg, amely a 2005. évi 445 E Ft/fő-höz 
viszonyítva 3,8%-os növelést jelentett. Jóváhagyta a 2006. évi létszámtervet is, 
amelyet a szervezeti egységek várható létszámszükséglete alapján készítettek el. 
A létszámterv összességében 74 fő csökkenést tartalmazott, amelyet a működés-
fejlesztéshez kapcsolódó kiszervezések és átszervezések, valamint a hatékonysá-
got növelő intézkedések alapoztak meg. 

Az EEF szervezeti egység a személyi költségek éves tervét mindösszesen 
8771 M Ft-ban határozta meg, ami az előző évi elszámolt ráfordításnál 8,4%-
kal alacsonyabb. A terv összeállításánál az igazgatóság döntésének megfelelő-
en vette figyelembe az alapbérfejlesztés mértékét, a VBK éves keretösszegét, a 
létszámalakulást és a munkakör változásban érintetteket. A járulékokkal a jog-
szabályi változásoknak megfelelően számolt. Havi létszámra vetített szemé-
lyenkénti költségtervet dolgozott ki, amelyet költségnemenként összesített. A 
tervegyeztetésről a Számvitel és kontrolling (továbbiakban: SZV) és az EEF em-
lékeztetőt vett fel. A tervet a tervezési irányelvek betartásával, a hatályos belső 
utasításoknak megfelelően készítette el. 

A 2006. évi személyi költségek elszámolt ráfordítása 8624 M Ft volt, amely 
147 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, ezzel az MNB tervét 98,3%-ra teljesítet-
te. A tervtől való eltérés mindössze 1,7%, amit a záró létszám (tervezett 757 fő, 
tényleges 739 fő) előre nem tervezhető, 18 fős elmaradása okozott. Az ellenőr-
zött időszak végén a 18 fő toborzása folyamatban volt. A 2006. évi felhasználás 
9,9%-kal alacsonyabb az előző évinél is, amely összefüggött a működésfejlesz-
tési program folytatásával, a szervezeti hierarchia szintjeinek mérséklésével, a 
vezetői munkakörök számának csökkentésével. 

Az igazgatóság 2006. január 10-i határozatában döntött a bérszerkezet egysze-
rűsítéséről és a bonusz rendszer átalakításáról, amelynek keretében a fix bo-
nuszt a munkavállalók alapbérébe beépítették, a teljesítmény bonuszt az alap-
bér százalékában, besorolási szintenként határozták meg. 

Az igazgatóság a bérszerkezet átalakításáról szóló döntését a tervezési folyamat 
lezárását követően, 2006. január 10-i ülésén hozta meg. A jövedelmek 2006. évi 
elszámolását ezzel összhangban végezték. Mindezek hatására a személyi költsé-
gek tervezett és tényleges összetétele eltért, ez azonban a személyi költségek terv-
teljesítését nem befolyásolta.  

Az igazgatóság a bérrendszer átalakításáról szóló határozatában szempontként 
határozta meg, hogy a módosítás ne eredményezzen változást a munkaválla-
lók összes jövedelmében. A 2006. évi átlagjövedelem növekedés 4,2% volt, ami 
az igazgatóság által jóváhagyott átlagos alapbérfejlesztés mértékét (3,5%) 0,7 
százalékponttal meghaladta. Az MNB a 2006. évben a személyi alapbérfejlesz-
tést a döntésnek megfelelően hajtotta végre. A tervezettnél nagyobb jövedelem 
növekedés a dolgozók összetételének változása miatt következett be, mivel a 
működésfejlesztési program hatására nőtt a magasabban kvalifikált munka-
társak aránya.  
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2006-ban az MNB szervezete tovább egyszerűsödött, a szervezteti hierarchia 
szintek száma csökkent, ezzel 36 vezetői, elsősorban osztályvezetői munkakör 
megszűnt. A vezetők összetételében bekövetkezett változások miatt 2006-ban az 
előző évinél nagyobb arányt képviseltek a magasabb jövedelemmel rendelkező 
szervezeti egység vezetők, ez okozta, hogy a vezetői átlagjövedelmek 25%-kal 
meghaladták a 2005. évit. A beosztott dolgozók átlagjövedelme az előző évhez 
viszonyítva 8,2%-kal nőtt, amit a beosztotti munkakörbe átsorolt osztályveze-
tők magasabb jövedelme emelt meg. (A Bér- és jövedelem alakulását a 2. sz. 
tanúsítvány tartalmazza.) 

2.1.2. Az információtechnológiai rendszerek költségei 

Az MNB a 2006. évi IT költségtervét a középtávú informatikai stratégiában 
megfogalmazott célkitűzések alapján határozta meg. A tervszámok megalapo-
zásához az adatfeldolgozó rendszerek biztonságos és folyamatos működésének 
biztosítását szolgáló éves feladatokat számszerűsítette. Figyelembe vette a meg-
szűnő és az újonnan bevezetésre kerülő informatikai rendszerek költségigényét 
is. 

Az IT költségek 2006. évi tervszáma 1468 M Ft, amelyből legnagyobb rész-
arányt, 46%-ot a szoftverek üzemeltetésének költségei, tették ki. A hardver- és 
telekommunikációs eszközök aránya 12%-ot, az adatátviteli és hírszolgálati dí-
jak összesen 29%-ot, a tanácsadói díjak pedig 13%-ot képviseltek. A dokumen-
tációk alapján a 2006. évre tervezett összeg 308 M Ft-tal több a 2005. évi fel-
használásnál. A növekmény nagyobb része – közel 200 M Ft – a szoftverköltsé-
geknél jelentkezett, a statisztikai rendszerek költségeihez, a számlavezető rend-
szer szolgáltatás bővítéséhez és a tárgyévi új infrastrukturális szoftverekhez 
kapcsolóan. A további mintegy 100 M Ft többletet a tanácsadói díjakon belül a 
külső szakértők igénybevételére tervezték. 

A 2006. évi elszámolt költség 1296 M Ft, a tervteljesítés 88,3%, volt. A jóváha-
gyott keretből 172 M Ft-ot nem használtak fel, ennek oka döntően az volt, hogy 
az alkalmazásfejlesztés kiszervezésére tervezett pályáztatási költség – a pályáz-
tatás sikertelensége miatt – nem merült fel, továbbá az internet szolgáltatás új-
rapályáztatása az előirányzottnál kevesebb ráfordításból valósult meg. 

2.1.3. Az üzemeltetési, az egyéb költségek és az értékcsökkenés 

Az üzemeltetési költségek 2006. évi terve 1596 M Ft volt, amelynek kialakí-
tásánál figyelembe vették egyebek mellett az MNB ingatlan állományában 
várható változásokat, megkötött szerződéseit, valamint a prognosztizált üzem-
anyagárakat. 

A költségcsoporton belül a legnagyobb részarányt (63,8%) az ingatlanok mű-
ködtetéséhez kapcsolódó költségek (1018 M Ft) képviselték. A 2006. évre kiala-
kított terv az előző évi elszámolt költséggel közel azonos volt. A terv számolt a 
győri és a kecskeméti regionális központok évközi megszűnésével, ugyanakkor 
figyelembe vette az azonnali tartalékközpont bérleti szerződésének meghosz-
szabbítását és a közüzemi díjak emelkedését is. Az üzemeltetési költségek fel-
használása 1554 M Ft volt, amely 97,4%-os tervteljesítés jelentett. Az ingatlan, 
a járművek és a vagyonbiztosítás költségeinél összesen 29 M Ft túllépés, a többi 
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költségsoron pedig 71 M Ft megtakarítás volt, amelyek hatására a kimutatott 
felhasználás 42 M Ft-tal volt alacsonyabb a tervezettnél. 

A 2006. évi egyéb költségek tervezett összege 1095 M Ft volt, ami 29%-kal 
magasabb az előző évben kimutatott felhasználásnál. A tervezett 246 M Ft 
többletköltségből mintegy 200 M Ft-ot a kommunikációs kiadások várható 
többlet ráfordításaira irányoztak elő, ami elsősorban a közönségtájékoztatási 
költségeknél (a Bank és a Látogató központ ismertségének növelése, az euró 
bevezetés kommunikációjának folytatása) jelentkezett. Az egyéb költségcsopor-
ton belül a konferenciák és a kiküldetési költségek együttes tervezett összege 
256 M Ft volt, amely közel azonosan alakult az előző évben elszámolt felhasz-
nálással (249 M Ft). A többi költségsor tervszámai is közelítették a 2005. évi 
felhasználásokat. 

Az egyéb költségekre 991 M Ft-ot számoltak el, amellyel a terv 91%-os szinten 
teljesült. A mintegy 100 M Ft-os elmaradásból 72 M Ft-ot a kommunikációs 
költségek tervezettől alacsonyabb felhasználása okozott, mivel a közönségtájé-
koztatás pályázata időben elhúzódott. Az egyéb költségcsoporton belül a konfe-
renciák és a kiküldetések elszámolt összege együttesen 252 M Ft volt, ami 
mindössze 4 M Ft-tal elmaradt a tervezettől, amely a belföldi kiküldetésekhez 
kapcsolódott. A konferenciák költségtervének kialakításánál figyelembe vették 
az Európai unió (továbbiakban: EU) tagsággal, a nemzetközi szakmai rendez-
vényeken való részvétellel, valamint az egyéb rendezvényekkel összefüggő fel-
adatokat. Az Európai Központi Bank (továbbiakban: EKB) és EU tagsággal ösz-
szefüggésben rendezendő konferenciákra 14 M Ft-ot, a tervezett költségeknek 
mintegy 26%-kát különítették el. Az elszámolt felhasználás 13 M Ft volt. A ki-
küldetési költségeknél a felhasználói igényeket és a jegybanki ellenőrzés átszer-
vezéséből adódó megtakarítást is figyelembe vették. 

Az MNB a tárgyi eszközök és az immateriális javak 2006. évi értékcsökkenési 
leírására 2389 M Ft-ot tervezett. Az előirányzat kialakításánál többek között fi-
gyelembe vette a beruházások 2006. évben tervezett aktivált állományát, és 
számolt a félévtől megszűnő regionális központok miatti csökkenéssel is. A 
2006-ban elszámolt értékcsökkenés 2375 M Ft volt. Az előző évhez viszonyított 
28,0%-os növekedés a 2005. év végén és a 2006. év közben aktivált, elsősorban 
informatikai beruházások hatására következett be. 

2.2. A beruházási kiadások tervezési rendszere és az előirány-
zatok felhasználása 

A működésfejlesztési programmal összefüggésben a BKB a 2006. évi pénzügyi 
tervezés módszerét és ütemezését jóváhagyta azzal, hogy: „a tervezési munka 
egyszerűsödjön, kevesebb adminisztrációval legyen végrehajtható, s a felhasználói 
szervezeti egységek által tervezendő tételek száma lényegesen csökkenjen”. A Bank, 
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megfontolva az ÁSZ javaslatát6, 2006-tól nem képez központi tartalékot a be-
ruházások tervében. 

Az SZV kialakította a pénzügyi tervezés, ezen belül a beruházások új tervezési 
módszerét, amelyet a BKB és az igazgatóság is megtárgyalt és jóváhagyott. A 
módszer bevezetéséhez a költséggazdák középtávú (három év) beruházási fel-
adattervet állítottak össze, amit minden évben a tervezési irányelvek kidolgozá-
sához évente aktualizálnak. A feladatterv tartalmazza a tervezési időszakban is-
mert beruházások indulási és befejezési időpontját, és várható bekerülési értékét, 
valamint alapját képezi a beruházási tervjavaslatok összeállításának. Egyszerűsí-
ti a tervezést, csökkenti az adminisztrációt. Az igazgatóság által jóváhagyott kö-
zéptávú beruházási tervben szereplő tételek előkészítése újabb engedélyezés nél-
kül elindítható. 

Az új módszer szerint a tervben az egyes beruházási programok teljes (több évet 
átfogó) előirányzata szerepel. Ezzel összhangban 2006-tól az igazgatóság nem 
éves tervet, hanem az új beruházások megvalósítására előirányzott teljes összeget 
hagyja jóvá, amely tájékoztató jelleggel tartalmazza az előirányzatokat évenkén-
ti bontásban is. A középtávú beruházási feladattervvel összhangban a gördülő 
tervet évente karban tartják, a lezárt beruházási programokat törlik, az új téte-
lekkel pedig kiegészítik. Az egyes beruházások megvalósulási ütemének változása 
(évek közötti csúszása), illetve az ezzel kapcsolatos kiadások évek közötti módosu-
lása a teljes beruházási tervet nem érinti, azt a monitoring rendszerben követik 
nyomon. Ennek megfelelően az évek közötti áthúzódásokat nem kell külön enge-
délyeztetni. Az évközben fellépő új igényeket, valamint az egyes beruházások 
megvalósításakor keletkező túllépéseket továbbra is a döntési szinteknek megfele-
lően a költséggazda, a BKB vagy az igazgatóság engedélyezi. 

A 2006. évi pénzügyi tervezés irányelveit a bank az  éves intézményi célkitűzé-
seivel összhangban állította össze, amelyet 2005 szeptemberében a BKB elfoga-
dott és az igazgatóság jóváhagyott. Tartalmazta többek között az egyszerűsített 
pénzügyi tervezés módszerének főbb jellemzőit, a beruházások új tervezési 
módszerének javaslatát, a tervezési célkitűzéseket és a 2006. évi pénzügyi terv 
ütemtervét. A beruházások tervezési módszerének változásait a belső szabály-
zatokon átvezették. 

A működésfejlesztési program célkitűzéseivel összhangban a tervezési folyamat 
egyszerűsödött, a tervezési idő lerövidült, az adminisztráció csökkent. Mérsék-
lődtek a felhasználók és a költséggazdák tervezéssel összefüggő feladatai. A 
költséggazdák döntési jogköre és ezzel összefüggésben egyéni felelőssége bővült. 
A tervezési módszer változtatásával a visszamérés részletezettsége megmaradt, 
azonban a beszámolók mélysége csökkent, a főkönyvi soroknál részletesebb 
bemutatásra csak a tervtől való jelentős eltérés esetén került sor. Az előző évek-
től eltérően a tervek teljesítéséről szöveges értékelést a Kontrolling szakterület a 

                                               

 

6 Az ÁSZ 2003 augusztusában közzétett az MNB belső (banküzemi) működéséről szóló, 
0328 számú jelentésében javasolta többek között a beruházási tervben szereplő közpon-
ti tartalék csökkentését. Ennek hatására a Bank 2004-től a központi tartalékot 20%-ról 
5%-ra csökkentette, 2006-ban pedig az új tervezési módszer kidolgozásával egy időben 
a központi tartalékképzést megszüntette. 
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korábbi havi gyakoriság helyett negyedévente állít össze. Az összevontabb be-
számolók átláthatóbbá, a tendenciák követhetőbbé váltak. 

A Bank a 2006. évi beruházási tervét a pénzügyi tervezés irányelveinek és a ha-
tályos belső szabályzatok előírásainak betartásával készítette el.  

A 2006. évi beruházási terv, illetve a teljesítés bemutatásának szerkezete is meg-
változott. Az előző évek gyakorlatától (beruházási programonkénti szerepeltetés) 
eltérően a vizsgált időszakban a beruházásokat a megvalósításuk időtartama, a 
bank stratégiájához illeszkedő céljuk és a minőségi színvonal megtartása szerinti 
csoportosításban mutatták be. A beruházási tervet megbontották igazgatósági 
jóváhagyást igénylő, vagy korábbi jóváhagyások alapján folyamatban lévő be-
ruházásokra is. 

A költséggazdák a beruházási terveket az előírt határidőben, a terv indokoltsá-
gát és alátámasztottságát igazoló dokumentumokkal a SZV részére elektroni-
kus levélben átadták. A terveket egyeztető tárgyalásokról a szabályzatnak meg-
felelően emlékeztetők készültek. 

A 2006-ban induló, több évet átfogó, új beruházások tervét az igazgatóság 
3995 M Ft-ban hagyta jóvá, amelyet évközben a költözésekkel összefüggő búto-
rozási programhoz kapcsolódóan 101 M Ft-tal 4096 M Ft-ra növelt. 

A korábbi döntések alapján folyamatban lévő beruházások terve (14 942 M Ft) 
a tervezés időszakában még nem ismert, 2005-ről 2006-ra áthúzódó beruházá-
sok miatt, az év során 92 M Ft-tal növekedett, amelyről – mivel az jóváhagyást 
nem igénylő tétel volt – az igazgatóságot a SZV 2006. április 25-én tájékoztatta. 
Ezzel a módosított előirányzat összege 15 034 M Ft lett. 

A módosításokat követően a beruházási terv teljes jóváhagyott előirányzata 
19 129 M Ft-ra növekedett. A tervmódosításokat a hatályos belső szabályzat-
ban rögzített előírások betartásával hajtották végre. 

A beruházások indítása, megvalósítása a hatályos belső szabályzatban foglal-
taknak megfelelően, a döntési hatáskörök betartásával történt. 

A beruházások indításakor a költséggazdák a Beruházási (projekt) adatlapokat 
kiállították, folyamatosan aktualizálták, és a SZV részére megküldték. A SZV ha-
vonta aktualizálta a beruházási monitoring rendszerben szereplő adatokat, és 
havonta adott tájékoztatást a költséggazdáknak az aktuális tényadatokról és az 
éves tervhez viszonyított eltérésekről. Továbbá havonta tájékoztatta a BKB-t a be-
ruházások indításának és fizikai teljesülésének alakulásáról, a pénzügyi elői-
rányzatok elszámolt és várható felhasználásáról. Az igazgatóság szintén havonta 
kapott tájékoztatást a beruházások aktuális tényadatairól, az éves tervhez viszo-
nyított eltérésekről és az éves várható adatokról. Negyedévente szöveges értéke-
lést is tartalmazott a tájékoztató. 

A Bank beruházási kiadásra 2006-ban 6494 M Ft-ot számolt el, amely 108,6 
százalékponttal haladta meg az előző évit (3113 M Ft). A 2006. évi beruházási 
kiadások 79,1%-át fordították a stratégiai célok, 20,9%-át pedig a működési 
környezet megtartására irányuló fejlesztésekre. Az éves beruházási kiadások 
59,5%-át (3865 M Ft) az Emissziós, logisztikai és számítástechnikai központ, 
22,6%-át (1470 M Ft) az információ-technológiai, 12,0%-át (777 M Ft) az ingat-
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lanok felújítása, állagmegóvása, 5,9%-át (382 M Ft) pedig a pénzfeldolgozás, 
gépjárműbeszerzés és egyéb tárgyi eszközök beruházás tette ki. A beruházások 
tényleges kiadásainak szerkezete a beruházási programok két fő csoportjánál 
tért el az előző évitől, a Logisztikai Központ kiadásainak részaránya 2005-ben 
mintegy 40%, az IT fejlesztéseké pedig közel 45% volt. Az arány eltolódást az 
okozta, hogy a Logisztikai Központ megvalósítására elszámolt kiadás 2006-ban 
az előző évinek több mint háromszorosa volt. 

A teljes jóváhagyott előirányzatból (19 129 M Ft) 2006. év végéig (9280 M Ft) 
mintegy a felét használták fel. A teljes előirányzatból a 2006. évi előrejelzés 
10 200 M Ft, amelyből a pénzügyi teljesítés 6494 M Ft (63,7%) volt. 

A Bank 2006. évben 155 beruházást indított, amelynek 25,2%-a évközben fel-
merült új igények alapján történt. A jóváhagyott előirányzat összegéhez viszo-
nyítva ez az arány 1,7%, a Bank a nagy értékű beruházásait terveiben szerepel-
tette. A 2006. évi beruházási előirányzatban szereplő, valamint a maradvány 
terhére indított beruházások 34,2%-a tervezett befejezési határidőt meghaladó-
an valósult meg. Éven belül, de a tervezett határidőt túlhaladóan teljesült a be-
ruházások 7,1%-a, 27,1%-ának befejezési határidejét pedig a következő évre 
ütemezték át. 

A beruházások megvalósításának késedelmét, illetve a határidő módosításokat 
előidéző főbb tényezők: 

• a vállalkozók nem megfelelő műszaki tartalmat valósítottak meg (pl. Logisz-
tikai Központban létesített értéktár vízbeszivárgási hibája;  

• a tervezett beruházás módosítása, kiegészítése vált szükségessé, ezért a jóvá-
hagyási folyamattól újra indult az eljárás (pl. a felhasználók pontosított igé-
nyeinek figyelembevétele a Logisztikai Központ beruházásnál); 

• közbeszerzési eljárások eredménytelensége (pl. „A” épület büfé, étkező átala-
kítása a beérkezett ajánlatok magas ára miatt), valamint az MNB speciális 
helyzetéből eredően az egyes feladatok ellátása előtt a vállalkozó nemzetbiz-
tonsági vizsgálatának időigénye (pl. stratégiai tároló integrált vagyonvé-
delmi rendszerének felújítása); 

• a Logisztikai Központ beruházás csúszása miatt az azzal összefüggő beruhá-
zásokat (pl. a zártrendszerű bankjegy feldolgozó rendszer, a Logisztikai Köz-
pont őrségének ruházata, fegyverzete) is át kellett ütemezni. 

2.2.1. A Logisztikai Központ megvalósításának előrehaladása 

Az Emissziós, Logisztikai és számítástechnikai központ beruházás megvalósítá-
sának indítását az igazgatóság 2001. szeptember 28-án hagyta jóvá. A beruhá-
zás kivitelezési munkálatai a munkaterület átadásával, 2005 májusában kez-
dődtek meg. A megvalósítás teljes pénzügyi előirányzata 11 400 M Ft, a 2006. 
év végéig elszámolt kiadások összege 6027 M Ft volt. A teljes előirányzatból a 
projekt indításától a vizsgált időszak végéig 52,9%-ot használtak fel. 2006. évi 
pénzügyi terv előirányzata 5680 M Ft volt, amelyet 68,0%-os mértékben teljesí-
tettek, az elszámolt kiadás összege 3864 M Ft volt. (Az immateriális javak és a 
tárgyi eszközök 2006. évi beszerzésének, létrehozásának tervezett és tényleges 
ráfordításait az 5. sz. melléklet tartalmazza.) 
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A tervtől való elmaradást a kivitelezés során felmerült körülmények (többek 
között a kezdés időpontjának két hónapos elhúzódása, a kedvezőtlen időjárás, 
az értéktár vizesedése, illetve újra szigetelése) okozták. Mindez szükségessé tette 
a beruházás tervezett befejezési határidejének módosítását 2007. május 31-ről 
szeptember 30-ra. A fővállalkozói szerződésmódosításához a Kiemelt beruházá-
si bizottság (továbbiakban: KBB) hozzájárult. 

A módosított szerződésben a fővállalkozó kötelezettséget vállalt a jótállási és sza-
vatossági időtartamok határidő-módosítással összhangban lévő változtatására, 
valamint arra, hogy a határidők változásából eredően esetlegesen felmerülő ká-
rokat megtéríti. 

Az MNB az építési munkák előrehaladásával felülvizsgálta az optimális műkö-
déshez szükséges feltételeket, áttekintette az elmúlt időszak (2001-2006) techni-
kai fejlődését és a megváltozott szabályozási környezetet. A felülvizsgálat alap-
ján készített előterjesztéseket a KBB 2006 júliusában tárgyalta. Annak érdeké-
ben, hogy a létesítmény a mai kornak megfelelő műszaki tartalommal és mi-
nőségben készüljön el, szükségessé vált a fővállalkozói szerződés ismételt mó-
dosítása, amelyben az MNB pótmunkákat rendelt meg, (pl. rendszámkijelző 
bővítése, URH és GSM antennák kiépítése, emissziós géptermek ablakaira biz-
tonsági fólia, stb.) valamint a kivitelezés véghatáridejét 2007. december 15-ére 
módosította, amelyhez a KBB hozzájárult. A fővállalkozói szerződésmódosítá-
sokkal összhangban a Bank a technológiai beszállítói és a lebonyolítói szerző-
dések teljesítési határidejét is módosította. Ezek pénzügyi kihatása 155 M Ft és 
60,4 ezer euró, amely a Bank számításai szerint a teljes előirányzat összegét 
nem módosítja, viszont együtt jár a pénzügyi előirányzatok átütemezésével. 

A beruházási (projekt) adatlap adattartalma nincs összhangban a 2006. évi 
beruházási tervben szereplő adatokkal, a megvalósítás fontosabb szakaszaira 
vonatkozó határidőket sem aktualizálták. Ez azonban nem befolyásolta a belső 
szabályzatnak megfelelő adatszolgáltatást és a tervteljesítés visszamérését. 

A beruházás megvalósításával összefüggő feladatok irányítását és koordinálá-
sát a belső szabályzatnak megfelelően a Kiemelt Beruházások Projekt (további-
akban: KBP) szervezeti egység végezte. 

A beruházás helyszínén heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartottak a 
kivitelezők, a társvállalkozók szakmai vezetői, a lebonyolító és a tervező, vala-
mint a Bankon belüli felhasználó szervezeti egységek részvételével. A megbeszélé-
seken a kivitelezéssel kapcsolatos problémákat rendezték, amit az építési napló-
ban is rögzítettek. A Működési szolgáltatások (továbbiakban: MSZ), mint a léte-
sítmény majdani üzemeltetője egy fő üzemeltetési szakembert telepített ki az épí-
tés helyszínére, annak érdekében, hogy az üzemeltetéshez szükséges gyakorlati 
tapasztalatokat megszerezze. 

A megvalósítás előrehaladását az igazgatóság rendszeresen figyelemmel kísér-
te. A KBB a vizsgált időszakban két alkalommal, valamint 2007 januárjában is 
készített beszámolót, amelyeket az igazgatóság elfogadott. Tájékozódott továb-
bá a műszaki és pénzügyi megvalósulás előrehaladásáról az SZV havi, illetve 
negyedévente szöveges értékeléssel kiegészített beszámolói alapján. Az FB 2006-
ban egy alkalommal tárgyalta a KBP tájékoztatóját, amelyet a testület tudo-
másul vett. A KBB kilenc alakalommal ülésezett és megtárgyalta a KBP előter-
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jesztéseit. A beruházás megvalósításával kapcsolatban huszonkettő határozatot 
hozott, többek között az egyes teljesítések ellenértékének kifizetéséről, beszerzési 
eljárások indításáról, a szükséges szerződésmódosításokról, a tervezett műszaki 
megvalósítások módosításáról és azok lebonyolításáról. A SZV szakterület a ter-
vek összeállításához, visszaméréséhez és a megvalósítás folyamatos előrehala-
dásának nyomon követéséhez (monitoring jelentés) rendszeresen a belső utasí-
tásban előirt tartalommal és határidőben kapott információt a KBP-től. 

A vizsgált időszakban a Logisztikai Központ megvalósításához hét beszerzési el-
járást indítottak. Az eljárások mindegyike a Kbt. hatálya alá tartozott, amely-
ből öt eredményesen lezárult és a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöt-
ték. Két pályázati eljárás (hálózatbiztonsági és tartalomszűrő rendszerek bőví-
tése, követése támogatása; hang és adatátvitelt biztosító távközlési vonalak biz-
tosítása) ajánlati szakaszban volt. A beszerzési eljárások lebonyolítása a Kbt. 
előírásainak megfelelt. 

A 2006. évi kivitelezési munkák során elkészültek az épület szerkezeti munkái, 
valamint a külső parkolók. Kiépítették a belső és külső közműveket, továbbá az 
erős és gyengeáramú hálózatokat, a térvilágítást. A kivitelező a trezor vízbeszi-
várgási hibáját kijavította. A műszaki készültség lehetővé tette a szak-szerelőipari 
munkák végzését. Befejeződtek a Havária út szélesítési munkái, valamint a vas-
úti csomópont kialakítása. 

A KBB felkérése alapján – a Logisztikai Központ működtetésének indítására va-
ló felkészülés érdekében – a Beszerzési bizottság egy tagja munkacsoportot ho-
zott létre, amely kidolgozta a Logisztikai Központ szervezeti felépítését és annak 
kialakítását, a munkaidő beosztást és a tervezett létszámot. A munkaanyagot a 
KBB 2006 októberében megtárgyalta és elfogadta. 

2.2.2. A Konferencia-központ megvalósítása 

A Bank vezetése egy korszerű, európai színvonalú konferenciaközpont létreho-
zásáról döntött. Az MNB főépületében egy 50-60 fő befogadására alkalmas 
konferencia- és rendezvényteremet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló he-
lyiségeket terveztek kialakítani úgy, hogy a konferenciaterem körülbelül 30 fő 
befogadására, nemzetközi szintű tárgyalás lebonyolítására is alkalmas legyen, 
továbbá megfeleljen a hazai és az európai uniós előírásoknak és szabványok-
nak. 

A működésfejlesztési program megvalósításának hatására a bank munkavállaló-
inak létszáma csökkent, ami lehetővé tette a Vadász utcai épület kiürítését. Ko-
rábban a nagyobb létszámú rendezvényeket a Vadász utcai színházteremben tar-
tották. Ezért szükségessé vált egy korszerű konferenciaterem kialakítása, amit az 
európai uniós csatlakozással az MNB tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi 
tudományos és szakmai szervezetek munkájában való részvétel, s ezzel összefüg-
gésben a rendezvények számának folyamatos növekedése is indokolt. 

A beruházás megkezdése előtt a Bank a fejlesztés céljait egyértelműen megfo-
galmazta, azonban az igények és a célok összhangjának megteremtése érdeké-
ben a többfunkciós konferenciaterem befogadóképességének bővítésére volt 
szükség, amelyet már a tervpályázati kiírás tartalmazott. 
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A beruházás megvalósítására a Bank három pályázatot írt ki, a terveztetés le-
bonyolítására (ötletpályázat), a kivitelezésre, valamint a beruházás befejezését 
és a használatbavételt követően felmerült további igények (pótmunkák) meg-
valósítására. A pályázatok előkészítése során a Kbt. előírásainak figyelembevé-
telével minden esetben elkészítették az Ajánlati Dokumentációt. Az ötletpályá-
zat kiírásánál a Bank munkatársai figyelembe vették a Kbt. mellett a tervpá-
lyázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendele-
tet, valamint a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatát. Tartalmaz-
ták továbbá azon információkat, amelyek segítették a megfelelő ajánlattétele-
ket. A Konferencia-központ kivitelezésének tervezői művezetését külső erőfor-
rással biztosították, az egyéb beszerzés szabályai szerint, mivel az a tervezett 
beszerzési értéke (4 M Ft) alapján nem tartozott a Kbt. hatálya alá. 

A tervezési és a kivitelezési pályázatok kiírása a BKB és az igazgatóság határo-
zatainak és a belső utasítások előírásainak megfelelő volt, a Kbt. vonatkozó 
szabályait betartották, kivéve a pótmunkák kivitelezésével kapcsolatos eljárást, 
amelynél a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke jogorvoslati eljárást kezdemé-
nyezett. 

A Döntőbizottság a Bank közbeszerzési eljárás (Kbt. 125. § (3) bekezdése szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás) kiválasztását alátámasztó 
indokait nem fogadta el, a jogszabályi feltételek teljes körű betartását kifogásolta 
és ezért marasztalta el az MNB-t, valamint 500 E Ft bírság megfizetésére kötelez-
te. 

A beruházás kivitelezésére beérkezett pályázatok értékelése megfelelt a Kbt., va-
lamint a vonatkozó belső szabályzat előírásainak és a megfelelő minőségi szint 
biztosítása mellett érvényesült a gazdaságosság követelménye. Az ötletpályázat 
értékelésében külső szakmai zsűri is közreműködött. A döntési jegyzőkönyvek 
alapján a nyertes pályázót az ajánlati felhívásban illetve a dokumentációban 
megjelölt bírálati szempont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
alapján választották ki. A pályázatok elbírálása, a nyertes pályázó kiválasztá-
sa a Kbt., az ajánlati felhívás és a hatályos belső utasításoknak megfelelően 
történt. 

A megkötött szerződések a vonatkozó ajánlati felhívásban rögzített szerződés 
tárgyával, a jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információkkal és a pályá-
zatban megfogalmazott egyéb feltételekkel összhangban voltak. 

A Bank az ötletpályázat és az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elké-
szíttetésére a 2005. évi beruházási tervben 25 M Ft-ot irányzott elő. A beruházás 
kivitelezésére és művezetésre a tervezői előkalkuláció alapján 280 M Ft-ot hatá-
roztak meg, amely az igazgatóság határozatának megfelelően a 2006. évi be-
ruházási tervben szerepelt. Az üzemeltetés költségeit a 2006. évi pénzügyi terv 
nem tartalmazta, ami azonban nem okozott fennakadást, mivel a költséggaz-
da, a hatályos belső szabályzatnak megfelelően saját hatáskörében, megtakarí-
tásai terhére a felmerült kiadásokat fedezte. A 2007. évi működési költségterv a 
Konferencia-központ üzemeltetésével összefüggő kiadások előirányzatát tar-
talmazta. 

Az MNB a generál kivitelezővel 2006. április 6-án kötött vállalkozási szerződést, 
amely a beruházás kivitelezésére és kettő éves időtartamra a Bank által kijelölt 
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berendezések karbantartási és javítási munkáira terjedt ki. A kivitelezés minő-
ségének biztosítását szolgálta a vállalkozási szerződésben kikötött, a kivitelezési 
munkákra meghatározott bruttó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű 
jótállási biztosíték. A Bank igényeinek és céljainak megfelelő kivitelezői mun-
kák biztosítása érdekében 2006. május 11-én vállalkozási keretszerződést kötöt-
tek a tervező vállalkozással tervezői művezetési tevékenység ellátására. E szer-
ződés részét képezte a kivitelezési munkák ellenőrzése is. 

A beruházás tervezése és kivitelezésének megvalósulása – két kivételtől elte-
kintve – az ütemtervnek megfelelően haladt. 

A tervező vállalkozás az építési engedélyezési tervet határidőben, a kiviteli és bel-
sőépítészeti tervdokumentációt – a Bank módosító kéréseinek átvezetését követő-
en – egy hét késéssel, 2005. november 25-én adta át. A kivitelezői pályázat kiírá-
sa, annak tervezett idejét meghaladóan, 2006. január 26-án történt. A késedelem 
oka, hogy a szakhatósági engedélyeket a tervezett időpontnál másfél hónappal 
később adták ki, mivel a káros anyag kibocsátással összefüggésben hiánypótlásra 
volt szükség, továbbá a parkoló helyekhez hatósági állásfoglalást kellett besze-
rezni. Mindezek miatt a Bank a kivitelezés befejezését 2006. június 30-áról au-
gusztus 04-ére prognosztizálta. 

A kivitelezési munkákat a vállalkozó ajánlatának megfelelően három ütemre 
bontották a teljesítés folyamatos és pontos ellenőrizhetősége érdekében. A kivi-
telezést – az építési napló bejegyzései alapján – a tervezői művezetéssel megbí-
zott vállalkozás, valamint az MSZ munkatársa folyamatosan ellenőrizte. A 
Konferencia-központ építési kivitelezésének végteljesítés szerinti átadás-átvétele 
a felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint 2006. július 28-án megtörtént. A jegyző-
könyv tanúsítja, hogy a kivitelezés a szerződés szerint, az érvényben lévő szab-
ványoknak, a műszaki előírásoknak, a kivitelezési szabályzatoknak megfelelő-
en, határidőre készült el. A beruházási adatlapot a szabályzatnak megfelelő 
tartalommal vezették és zárták le. Megállapították, hogy a vállalkozó a vég-
számla benyújtására jogosulttá vált, a kifizetés a hiánypótlás teljesítését, va-
lamint a dokumentáció átadását követően megtörtént. 

A beruházás megvalósítására az MNB 313 M Ft-ot fordított, amely 2,6%-kal 
haladta meg az eredetileg előirányzott 305 M Ft-ot. A többlet kiadás egyéb bú-
tor beszerzés miatt merült fel, amely nem tette szükségessé az eredeti terv mó-
dosítását, mivel a költséggazda – a hatályos belső szabályzatnak megfelelően – 
az éves előirányzata terhére a túllépést elszámolhatta. 

A Konferencia-központ kialakítására a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal a 
szakhatósági hozzájárulások és a megtartott helyszíni szemle alapján a hasz-
nálatbavételi engedélyt megadta, az MNB pedig – a dokumentumok alapján – 
2006 augusztusában a létesítményt rendeltetésszerűen használatba vette. 

Az MNB a vizsgált időszak végéig huszonnégy rendezvényt szervezett a Konfe-
rencia-központban. A megtartott rendezvények tapasztalatai további igényeket 
támasztottak a beruházással kapcsolatban (pl. bankbiztonsági kamera áthe-
lyezése, világítástechnika bővítése, légtechnikai átalakítása). 

A beruházás megvalósításáról az előterjesztések, beszámolók tanúsága szerint 
az MSZ folyamatosan  tájékoztatta a  BKB-t és az igazgatóságot. Az FB 2006. 
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októberi ülésén tárgyalta a beruházás tervezésének és kivitelezésének folyama-
táról szóló tájékoztatót, amely alapján megállapította, hogy a Bank a beruhá-
zás megvalósításával kitűzött célját elérte. Az előterjesztés azonban részletes 
pénzügyi beszámolót nem tartalmazott. Az FB a tájékoztatót tudomásul vette 
azzal, hogy a pénzügyi lezárásról 2007. február hónapban tájékoztatást kér, 
amelynek a létesítmény kialakításából eredő megtakarításokat is tartalmaznia 
kell. A helyszíni vizsgálat végéig (2007. március 2.) a számszaki beszámoló 
még nem készült el. 

2.3. Az intézmény beszerzési rendszere 

Az MNB a működésfejlesztési programmal összefüggésben 2005-ben a beszerzé-
si folyamatokat központosította, a számla- és szerződésadminisztrációval kap-
csolatos feladatokat a költséggazdáktól az SZV feladatkörébe áthelyezte. 

2006-ban a Kbt.-ben előírt közbeszerzési értékhatárok módosításával a KBE már 
nemcsak közbeszerzéseket, hanem – nettó 2 M Ft-tól az egyszerű közbeszerzés alsó 
értékhatáráig definiált – egyéb beszerzéseket is lebonyolított. A nettó 2 M Ft-ot el 
nem érő egyéb beszerzés típusú eljárásokat az előző évi gyakorlattal megegyező-
en a költséggazdák bonyolították le. 

A Banknál megvalósított 2006. január 24-i szervezeti átalakítás, a pénzügyi 
terv készítésének és visszamérésének új módszere, az ezzel összefüggő feladat, 
jogkör és felelősségvállalásban bekövetkezett változások, valamint a Kbt. válto-
zása a hatályos belső szabályzat módosítását indokolta. Az átdolgozást szüksé-
gessé tette továbbá a BKB határozata, amely szerint a KBE-nek a 2006. évi köz-
beszerzési tervet nem az igazgatóság, hanem a BKB elé kell 2006. április 12-ig 
terjesztenie. Az MNB beszerzéseinek rendjét szabályozó belső utasítást a szakte-
rület több hónapos késéssel dolgozta át és 2006 novemberében helyezte ha-
tályba. Az MNB módosított belső szabályzata a BKB 2006. januári határozatá-
val nincs összhangban, mivel az utasítás nem rendelkezik arról, hogy a közbe-
szerzés alsó értékhatárát el nem érő, de elfogadott, egységes programhoz kap-
csolódó beruházásokat az indítást megelőzően – értéküktől függetlenül – a BKB 
elé kell terjeszteni. A szabályzat aktualizálásának késedelme és a határozat át-
vezetésének hiánya ellenére a beszerzéssekkel kapcsolatos feladatokat az igaz-
gatóság, valamint a BKB vonatkozó határozatainak megfelelően elvégezték. 

A beszerzési és az éves közbeszerzési terv összeállítása az új irányelveknek meg-
felelő volt. A tervtábla rendszerek tartalmi összehangolásával a közbeszerzési és 
a pénzügyi terv konzisztenciája növekedett. A KBE nem vezette át a tervben a 
költséggazdai kör 2006. évi változását, így a feladatot ellátók köre abból nem 
volt nyomon követhető. 

Az MNB közbeszerzési tervét a hatályos igazgatói utasítás értelmében a KBE ké-
szítette el. A BKB 2005. decemberi határozata alapján a közbeszerzési tervet 
legkésőbb az adott év április 12. napjáig kellett összeállítani és az áprilisi ülésre 
tájékoztatásul beterjeszteni. A KBE a határozatot nem tartotta be, mivel a köz-
beszerzési tervet a BKB május 17-i ülésére nyújtotta be. A Bank ezzel a Kbt. vo-
natkozó előírását nem sértette meg, mivel a törvény a költségvetési év elejére, 
lehetőség szerint április 15. napjáig kötelezi az ajánlatkérőket az éves összesített 
közbeszerzési terv összeállítására. 
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Az éves beszerzési és közbeszerzési tervek visszamérése IT feltételek hiányában, 
2006-ban sem történt meg. A Bank az alkalmazás átadását 2007 februárjára, a 
próbaüzemet követelő használatbavételt március közepére, a beszerzési folya-
matokat támogató rendszer és a tervezési modul közötti automatikus kapcsolat 
kialakítását pedig 2007 augusztusára irányozta elő. 

A beszerzések tervezését és visszamérését a „SAP reorganizáció” keretében valósít-
ják meg, a projekt befejezési határidejét a BKB 2007. szeptember 1-jére határozta 
meg. A Bank tervei szerint a beszerzési folyamatok támogatását (workflow), az el-
járások automatikus, ütemezett indítását integrált számítástechnikai rendszerben 
valósítja meg. A BKB a fejlesztést jóváhagyta, a workflow beruházás befejezésé-
nek határidejéül 2006. szeptember 30-át jelölte meg. A beüzemelés a november 
15-re módosított határidőig sem történt meg. A késedelmet a Bank azzal indokol-
ta, hogy az első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, továbbá egy másik 
fejlesztés kapott prioritást. A közbeszerzési eljárást megismételték. 

Az MNB 2004. május 1. óta tartozik a Kbt. hatálya alá. Az eltelt időszakban a 
Bank 290 közbeszerzési eljárást indított, amelyből az ellenőrzött időszak végéig 
37,9% (110) a teljesítése megtörtént, 46,6%-nál (135) az eljárás lezárult, vala-
mint a teljesítés van folyamatban. 8,6% (25) eredménytelen volt, 1,4%-nál (4) 
pedig visszavonták az eljárást. A szerződéskötést megelőző eljárási szakaszok-
ban 5,5% (16) volt. (Az MNB közbeszerzései eljárásainak státuszát az 3. sz. ta-
núsítvány tartalmazza.)  

Az elmúlt több mint két és fél év alatt a nyertes ajánlatok nettó értéke 
(12 119 M Ft) 17,3%-kal haladta meg a Bank által meghirdetett nettó előirány-
zatot (10 330 M Ft), amely 254 eljárást foglalt magában. Ezekből 73 esetben 
volt magasabb a nyertes ajánlatok nettó értéke (6847 M Ft) a Bank előirányza-
tánál (3566 M Ft), amelyek közel fele beruházási, fennmaradó része pedig mű-
ködési jellegű volt. A túllépést (3281 M Ft) mérsékelte, hogy a többi 181 esetnél 
összességében 1492 M Ft „megtakarítást” értek el a Bank által meghirdetett net-
tó előirányzathoz viszonyítva. A vizsgált időszakban a közbeszerzési eljárások 
száma 111 volt, 18 eljárással kevesebb, mint 2005-ben, ami az egyszerű közbe-
szerzési eljárás alsó értékhatárának megemeléséből is adódott. 

2.4. A banküzemi bevételek és ráfordítások 

Az MNB banküzemi bevételeinek és ráfordításainak 2006. évi kimutatott 
egyenlege 14 611 M Ft veszteség, amely 287 M Ft-tal több a 2005. évinél. 

A banküzem 2006. évi elszámolt bevétele 320 M Ft, amely 423 M Ft-tal marad 
el az előző évitől (743 M Ft). A csökkenést meghatározta, hogy míg 2005-ben 
befektetés értékesítésből 555 M Ft bevétel származott, addig 2006-ban ezen a 
jogcímen bevétel nem volt. Ezt mérsékelte, hogy az egyéb bevételek az előző 
évhez viszonyítva 133 M Ft-tal növekedtek, a növekmény meghatározó részét 
(128 M Ft) egy függő kötelezettségként fennálló tétel tette ki, amelyet a Bank az 
eszköz-forrás bizottság határozata alapján bevételként elszámolt. 

2006-ban az MNB banküzemi működési költségekre 14 794 M Ft-ot számolt el, 
amely 89 M Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. A banküzem működési ráfordí-
tásainak kimutatott összege 137 M Ft volt, amely 47 M Ft-tal maradt el a 2005. 
évitől. A banküzemi működési költségek és ráfordítások előző évhez viszonyított 
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136 M Ft-os mérséklődése elsősorban a személyi jellegű ráfordítások csökkené-
sének, valamint az anyagjellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás növe-
kedésének együttes eredménye. (A banküzemi bevételek és ráfordítások alaku-
lását a 4. sz. tanúsítvány tartalmazza.) 

Az MNB támogatási tevékenységéről, annak formájáról és a döntéshoza-
talról elnöki utasítás rendelkezik. E szabályzat alapján Bank jószolgálati, ado-
mányozási, humanitárius, művészeti célokat támogathat. Az igazgatóság a 
Kommunikáció előterjesztése alapján, 98 M Ft éves pénzügyi keretet hagyott 
jóvá, amelyet az év folyamán további keretösszeggel (25 M Ft) egészített ki. Ez-
zel az éves jóváhagyott keret 123 M Ft lett. 2006-ban az igazgatóság egyedi tá-
mogatásokról is döntött (pl. a Washingtonban 2007-ben megrendezésre kerülő 
fotókiállítás támogatása mintegy 20 M Ft, a Szépművészeti Múzeumból mű-
tárgyvásárlása 100 M Ft, stb.). A Bank támogatást csak az igazgatóság jóváha-
gyása alapján juttatott, amelynek 2006. évi összege 288 M Ft volt. 

3. AZ MNB BEFEKTETETT ESZKÖZEI 

A befektetett eszközök 2006. évben kimutatott nettó nyitóállománya 
29 644 M Ft volt, amely év végére 32 397 M Ft-ra nőtt. A változást a beruházá-
sok értékének növekedése határozta meg. Az év végi állomány 54%-át a befek-
tetett pénzügyi eszközök, 46%-át pedig az immateriális javak, a tárgyi eszkö-
zök, valamint a beruházások tették ki. Az MNB befektetett eszközeivel a hatá-
lyos törvények betartásával, szabályszerűen gazdálkodott. Társaságai a tulaj-
donosi stratégiával és az éves célkitűzésekkel összhangban működtek. 

3.1. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint a be-
ruházások állománya 

Az MNB kimutatásai szerint 2006. január 1-jén 25 921 M Ft immateriális ja-
vakkal, tárgyi eszközökkel és beruházással rendelkezett. Ezen belül az 
immateriális javak értéke 27%-ot, a tárgyi eszközöké 66%-ot, a beruházásoké 
7%-ot tett ki. (Az eszközmozgás változását a 5. sz. tanúsítvány tartalmazza.) 

A nyilvántartott eszközök év végi bruttó értéke 29 064 M Ft-ra emelkedett, 
amely 3143 M Ft-tal, 12%-kal volt magasabb a nyitó értéknél. Ezen belül a be-
ruházások értéke megháromszorozódott, amit elsősorban a Logisztikai Központ 
építésének előrehaladása, valamint az informatikai beruházások eredményez-
tek. 

Az immateriális javak értéke az év folyamán közel 15%-kal növekedett, 
amelynek 96%-át a szellemi termékek tették ki. 

A tárgyi eszközök értéke ugyanakkor az év végére 15 247 M Ft-ra csökkent, 
amit elsődlegesen a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére térítésmentesen át-
adott ingatlanok, illetve az azokban lévő berendezések MNB tulajdonából való 
kikerülése okozott. A tárgyi eszközök értéke a Konferencia-központ aktiválásá-
val 312 M Ft-tal növekedett. 
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Az MNB 2006-ban 14 150 M Ft értékcsökkenést számolt el, ami közel 150 M Ft-
tal meghaladta a 2005. évit. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a be-
ruházások év végi záró értéke az értékcsökkenés elszámolása után 14 914 M Ft-
ot tett ki, amely 3000 M Ft-tal magasabb a 2005. december 31-i nettó értéknél. 

3.2. Az MNB befektetései 

Az MNB befektetéseit 2006-ban is 3 külföldi és 6 belföldi társaságban lévő ré-
szesedés alkotta. A részesedések 2006. december 31-én kimutatott állománya 
17 484 M Ft volt, amely az előző évihez (17 730 M Ft) viszonyítva 246 M Ft-tal 
alacsonyabb, a külföldi befektetések év végi átértékelése hatására. A külföldi 
befektetések (EKB, Nemzetközi Fizetések Bankja, SWIFT) könyv szerinti állomá-
nya 6370 M Ft volt. A belföldi befektetések év végi állománya 11 113 M Ft-ot 
tett ki. Az MNB befektetéseiből a 2005. év után 2006-ban 2817 M Ft osztalékot 
számolt el. (A befektetéseket és a befektetésekből származó osztalékok alakulá-
sát a 6. sz. melléklet tartalmazza.) 

A Pénzjegynyomda Zrt. MNB könyveiben 2006. december 31-én nyilvántar-
tott könyv szerinti értéke 8927 M Ft volt. Az igazgatóság 2005-ben hozta meg 
azt a stratégiai döntést, hogy a társaságban meglévő 100% tulajdoni részét a 
forint bankjegy gyártásának befejezéséig, – amely az euró bevezetéséig tart – 
nem értékesíti. A társaság a Tulajdonosi bizottságnak (továbbiakban: TB) írt tá-
jékoztatója alapján a 2006. évi várható nettó árbevétele 7797 M Ft lesz a terve-
zett 6836 M Ft-tal szemben, a várható adózott eredmény (830 M Ft) alapján a 
TB 800 M Ft osztalék kifizetésére tesz javaslatot. 

A Magyar Pénzverő Zrt. az MNB 100%-os tulajdonában van, amelynek 
könyv szerinti értéke 575 M Ft. Az MNB stratégiai tervei szerint a társaságot a 
Logisztikai Központban fogja elhelyezni. Ezzel összefüggésben a Pénzverő jelen-
legi telephelyére a Bank külső szakértővel vagyonbecslést készíttetett, a becsült 
forgalmi érték 470 M Ft volt. Az igazgatóság a telephely későbbi hasznosításá-
ról szóló döntését – a Logisztikai Központ beruházás üzembe helyezésének csú-
szása miatt – 2007. első negyedévére halasztotta. A társaság a TB-t tájékoztatta 
a 2006. év gazdálkodásának várható adatairól, amely szerint az árbevétel 
3630 M Ft lesz a tervezett 2559 M Ft-tal szemben. A várható adózott eredmény 
270 M Ft, amelyet teljes összegben osztalékként tervez felhasználni. 

A Bankjóléti Kft. az MNB 100%-os tulajdonában van. A 2003 februárjában 
megkezdett végelszámolás 2006-ban is folytatódott, lezárását egy folyamatban 
lévő kártérítési per akadályozza. A vizsgált időszakban a sporteszközöket érté-
kesítették, az ingatlant kiürítették. A társaság MNB könyveiben nyilvántartott 
értéke 2006. december 31-én 602 M Ft volt. 

Az MNB, stratégiája alapján, továbbra sem kívánja megtartani a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt.-ben levő 6,9%-os részesedését, amelynek könyv szerint érté-
ke 2006. december 31-én 321 M Ft volt. 2006-ban befejeződött a két tőzsde in-
tegrációja, a Budapesti Árutőzsde beolvadt a Budapesti Értéktőzsdébe, amely-
nek eredményeként a társaság többségi tulajdonosa egy külföldi befektetői cso-
port lett. Meglévő részesedése alapján a Bank 165 M Ft osztalék bevétellel szá-
mol. 
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Az MNB-nek a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt-ben (továbbiak-
ban: KELER Zrt.) 53.3%-os részesedése van. 2005-ben az EKB ajánlására módo-
sult a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv a 2005. évi CLXXXVI. tv előírásával, 
amely szerint a KELER Zrt.-t külön elszámolóházra, illetve központi értéktárra 
kell 2007. december 31-ig szétválasztani oly módon, hogy a központi értéktár-
ban megmaradjon az állam többségi részesedése. Az MNB KELER Zrt.-vel kap-
csolatos stratégiáját a későbbi szabályozásnak való megfelelés fogja meghatá-
rozni. A társaság 2006. évi eredménye alapján várhatóan 1800 M Ft osztalék 
alapot képez, amelyből a Bank a tulajdoni részesedése alapján 970 M Ft-ot vár. 

Az MNB 2006. december 31-i nyilvántartása szerint a GIRO 
Elszámolásforgalmi Zrt.-ben 7,3% részesedéssel rendelkezik, amelynek for-
duló napi könyv szerinti értéke 46 M Ft volt. A Bank társaságra vonatkozó stra-
tégiája, – mely szerint a meglévő a tulajdoni részesedését értékesíti – nem vál-
tozott, azonban érdeklődés hiányában ezt a szándékát 2006-ban sem tudta 
megvalósítani. A társaság várható eredményét figyelembe véve a Bank tulaj-
doni hányada alapján 160 M Ft osztalékkal számol. 

4. AZ MNB KAPCSOLATA A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL 

Az MNB 2006. évi várható mérleg szerinti eredménye 14,6 Mrd Ft nyereség volt, 
a 2005. évi 21,4 Mrd Ft veszteséggel szemben. A 36,0 Mrd Ft eredményjavulást 
több tényező együttes hatása okozta. Meghatározó volt a forint árfolyamának 
az euróhoz viszonyított év közbeni gyengülése, amelynek hatására a Bank az 
előző évinél 51,8 Mrd Ft-tal több nettó árfolyamnyereséget realizált. E mellett 
az elszámolt nettó kamat- és kamatjellegű eredmény is 2,5 Mrd Ft-tal több volt 
az előző évinél. Az eredményt ugyanakkor rontotta a pénzügyi műveletek rea-
lizált nettó eredményének 15,4 Mrd Ft-os vesztesége, amely az előző évit 
14,1 Mrd Ft-tal meghaladta. Az egyéb eredménytényezők eredményrontó hatá-
sa 4,2 Mrd Ft-tal volt nagyobb az előző évinél. 

A 2006. december 31-én kimutatott forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 
49,6 Mrd Ft volt, az előző évi 106 Mrd Ft-tal szemben, amelyet a forint árfo-
lyamának az év során bekövetkezett változásai (döntően növekedés) és a nettó 
devizapozíció együttesen okozott. 

A deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékának 2006. december végén elszá-
molt egyenlege mínusz 20,6 Mrd Ft, azok piaci értékváltozása következtében, 
amely összeget a központi költségvetés – az MNB törvény alapján –2007. már-
cius 31-ig megtérített. 

Az MNB a Kincstári egységes számla kamatelszámolásait – az Államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó előírásait betartva – a minden-
kori jegybanki alapkamaton, belső szabályzatai szerint végezte. 

A Kincstári egységes számla forintállománya után a bank által fizetendő ka-
mat előirányzata a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. 
évi CLIII. törvény XLI. a központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke-
visszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet 2.4. Kincstári 
egységes számla forintbetét kamatelszámolásai alcímén 21,4 Mrd Ft volt. 
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A kamatteljesítés a forintállomány után várhatóan 19,9 Mrd Ft lesz, mivel a 
számla állománya év közben alacsonyabb volt a tervezettnél. A devizaállo-
mány után fizetett kamat az előző évi 1,5 Mrd Ft-tal szemben várhatóan 
2,6 Mrd Ft lesz, a betétállomány növekedése miatt. (Az MNB elszámolásait a 
központi költségvetéssel a 6. sz. tanúsítvány tartalmazza.) 

5. AZ ÁSZ 2006-BAN KÖZZÉTETT JELENTÉSÉBEN MEGFOGALMAZOTT 

JAVASLATOK HASZNOSULÁSA 

Az ÁSZ a V-27-30/2005-2006. számú – a Magyar Nemzeti Bank 2005. évi mű-
ködésének ellenőrzéséről szóló – jelentésében a következő javaslatokat tette az 
MNB igazgatóságának: 

„Vizsgáltassa meg, hogy a jegybanki ellenőrzési tevékenység átszervezését követően 
maradéktalanul biztosított-e az MNB tv. 29. §-ban és a 30. §-ban előírt jegybanki el-
lenőrzési feladat teljesítése.” 

A működésfejlesztési programmal, illetve a szervezet korszerűsítésével összefüg-
gésben, 2005-ben a jegybanki ellenőrzésben érintett szakterületek a jegybanki 
kockázatok szintjét felmérték, amelynek alapján az STA a rendszeres tervszerű 
helyszíni ellenőrzés megszüntetésére, a Pénzforgalom és emissziószervezés (to-
vábbiakban: PEM) a helyszíni ellenőrzések arányának csökkentése mellet, an-
nak fenntartására tett javaslatot. A PEM a felmért kockázatok értékelése alap-
ján a 2005. 10. 01. – 2006. 12. 31. időszakra pénzforgalmi vizsgálati tervet ké-
szített, amelyet az igazgatóság jóváhagyott. 

A PEM a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól 2007 januárjában beszámolt, 
megállapította többek között, hogy „az ellenőrzési tevékenységben olyan érdemi 
változás nem volt, ami az MNB törvényben előírt kötelezettségek teljesítését befolyá-
solta volna”. A beszámolót az igazgatóság elfogadta. 

Az STA 2005 decembere és 2006. márciusa közötti időszakra összefoglalta a 
helyszínen kívül végzett ellenőrzéseinek tapasztalatait és az addig tett intézke-
déseket. Megállapította, hogy a helyszíni ellenőrzések elmaradását követően 
nem tapasztalt az adatszolgáltatások minőségét lényegesen befolyásoló újabb 
kockázatokat. 

A szakterületek beszámolói alapján az átszervezést követően az MNB tv.-ben 
előírt jegybanki ellenőrzési feladatok teljesítése nem sérül. 

„Rendelje el közbeszerzési eljárás kiírását a szerződéses alapon működő fegyveres őr-
ség alkalmazására.” 

A Bank a szerződéses alapon működő fegyveres őrség alkalmazására a közbe-
szerzési eljárást a vizsgált időszakban – a Kbt. Második rész IV. fejezete szerinti 
nyílt eljárással – elindította. Az eljárás a helyszíni vizsgálat végéig nem zárult 
le. 

„Tegye egyértelművé szabályzatában, hogy elnöki utasítás igazgatósági jóváhagyást 
követően adható ki.” 
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Az MNB igazgatósága 2006. június 7-én megtárgyalta „Az új strukturáltságnak 
megfelelő elnöki utasítások bemutatása jóváhagyásra” tárgyú előterjesztést és elfo-
gadta a jövőben megmaradó 8 elnöki utasítást, valamint elrendelte azok sze-
repeltetését az SZMSZ függelékében. Határozatot hozott továbbá, hogy új elnö-
ki utasítás kiadására, illetve elnöki utasítás lényeges módosítására csak akkor 
kerülhet sor, ha az abban foglalt elveket az igazgatóság előzetesen megtárgyal-
ta. Ezt a határozatot az MNB belső szabályzatban nem rögzítette, ugyanakkor 
az elnöki utasításokat az igazgatóság 2006-ban – a dereguláció keretében – 
maradéktalanul jóváhagyta. 
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2. sz. melléklet
a V-24-26/2006-2007. sz. jelentéshez

Kérdések, kritériumok és adatforrások az MNB Konferencia-központ 
 beruházás megvalósításának ellenőrzéséhez

Fő kérdés: Az MNB Konferencia-központ a tervezett célnak megfelelően, a jóváhagyott előírányzatból, a tervdokumentációk szerint és határidőre készült-e el?

Alkérdés Kritériumok Adatforrás

A megvalósításra vonatkozó döntések, a beruházás előkészítése a szabályzatoknak megfelelően történt-e, érvényesítették-e a gazdaságosság és a 
költségtakarékosság szempontjait?

A beruházás megkezdése előtt egyértelműen megfogalmazták-e a 
fejlesztés céljait?

Igények és célok összhangjának megléte BKB, igazgatósági előterjesztések

Megfogalmazták-e a pályázatok tartalmi elemeit, a lefontosabb 
elvárásokat és az értékelési szempontokat?

Az MNB beszerzéseinek és az ezekhez kapcsolódó 
szerződések előkészítésének rendjéről szóló szabályzat 
előírásainak betartása

Pályázati kiírás, MNB  belső dokumentumai

A pályázat kiírása az igazgatósági döntésnek, a Kbt. Előírásainak 
és a belső szabályzatnak megfelelően történt-e?

A Kbt., valamint az MNB beszerzéseinek és az ezekhez 
kapcsolódó szerződések előkészítésének rendjéről szóló 
szabályzat előírásainak betartása

Pályázati kiírás, Kbt., MNB belső dokumentumai

A pályázatok értékelése a Kbt. és a belső szabályzat szerint történt
e?

-A kbt., valamint az MNB beszerzéseinek és az ezekhez 
kapcsolódó szerződések előkészítésének rendjéről szóló 
szabályzat előírásainak betartása

Előterjesztés, bírálati jegyzőkönyv, Kbt.

A nyertes pályázók kiválasztásakor érvényesült-e a gazdaságosság 
követelménye az elvárt minőségi szint biztosítása mellett?

A költségtakarékosság és a megfelelő műszaki tartalom 
megvalósulása

Bírálati jegyzőkönyv, BKB előterjesztés, 
igazgatósági előterjesztés

A döntést a Kbt., valamint a belső szabályzatok rendelkezéseivel 
összhangban hozták-e meg?

A törvényesség és szabályszerűség érvényesülése Közbeszerzési törvény, belső szabályzatok

A megkötött szerződés megfelelt-e a pályázati feltételeknek? A szerződés, az igazgatósági döntés és a pályázat 
összhangja

Szerződés, BKB határozat, pályázati kiírás

Felmérték-e, hogy a megvalósításhoz mekkora és milyen erőforrás
szükséges?

 Az erőforrás igényt megalapozó számítások készítése Az MNB belső dokumentumai

Biztosították-e a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat? A működési költségek és a beruházási ráfordítások 
fedezetének biztosítása az éves tervekben

Az MNB belső dokumentumai, tervek és 
beszámolók

1



A beruházás a kitűzött céloknak, az előzetesen jóváhagyott terveknek megfelelően, a pénzügyi kereteken belül, a tervezett határidőre valósult-e meg?

A szerződésbe beépítettek-e garanciális elemeket annak 
érdekében, hogy az MNB az igényeinek és céljainak megfelelő 
létesítményt kapja?

Megfelelés a beruházás céljainak Szerződés, tervdokumentáció

A szerződésnek voltak-e olyan elemei, amelyek a kivitelezés 
minőségének biztosítására irányultak?

A tervezett műszaki tartalom biztosítása Szerződés

A beruházás  a terveknek megfelelően, határidőre, az elvárt 
színvonalon, a szerződéses feltételeknek megfelelően   valósult-e 
meg?

Szerződésnek megfelelő teljesítés Szerződés, teljesítés dokumentumai, építési napló

A beruházás megvalósításának költségei a terveknek megfelelően 
alakultak-e?

Terveknek megfelelő kiadások MNB dokumentumai, beruházási adatlapok

Megfelelő és szabályszerű volt-e a beruházás irányítása? Szerződéses feltételek és belső szabályzatok betartása Előterjesztések, beszámolók, jegyzőkönyvek, 
szerződés, építési napló

Megtörtént-e a létesítmény rendeltetésszerű használatba vétele? Használatba vételi engedélyek rendelkezésre állása Üzembehelyezési dokumentumok

Készült-e értékelés a beruházás céljainak teljesüléséről? A beruházás céljainak teljesülése Beszámolók, előterjesztések

Budapest, 2006.november 20.
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 4. sz. melléklet
a V-24-26/2006-2007. sz. jelentéshez

A Bank működési költségeinek alakulása 
2001-2006.

adatok: nominál értékben M Ft
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Személyi költségek 9 841 9 156 8 547 8 917 9 570 8 624
IT költségek 953 751 755 954 1 160 1 295
Üzemeltetési költségek 1 730 1 412 1 418 1 438 1 543 1 554
Értékcsökkenés 2 114 1 653 1 368 1 480 1 855 2 375
Egyéb költségek 633 626 827 858 849 991
Átvezetések -75 -91 -216 -123 -94 -45
Működési költségek összesen 15 196 13 507 12 699 13 524 14 883 14 794

adatok: %-ban
Nominál index (előző év =100%) 88,9 94,0 106,5 110,1 99,4
Nominál index      (2001 =100%) 88,9 83,6 89,0 97,9 97,4

adatok: %-ban
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Infláció                    (éves átlag) 105,3 104,6 106,7 103,6 103,9

adatok: reál értékben M Ft
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Személyi költségek 9 841 8 695 7 760 7 587 7 860 6 817
IT költségek 953 713 685 812 953 1 024
Üzemeltetési költségek 1 730 1 341 1 287 1 224 1 267 1 228
Értékcsökkenés 2 114 1 570 1 242 1 259 1 524 1 878
Egyéb költségek 633 594 751 730 697 783
Átvezetések -75 -86 -196 -105 -77 -36
Működési költségek összesen 15 196 12 827 11 529 11 507 12 224 11 694

adatok: %-ban
Reál index     (előző év = 100%) 84,4 89,9 99,8 106,2 95,7
Reál index          (2001 = 100%) 84,4 75,9 75,7 80,4 77,0

adatok: fő
Átlagos stat. állományi létszám 1 246 1 058 958 946 896 773

adatok: %-ban
Index     (előző év = 100%) 84,9 90,5 98,7 94,7 86,3
Index          (2001 = 100%) 84,9 76,9 75,9 71,9 62,0

A Bank működési költségeinek megoszlása
2001-2006.

adatok: %-ban
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Személyi költségek 64,7 67,8 67,3 65,9 64,3 58,3
IT költségek 6,3 5,6 5,9 7,1 7,8 8,8
Üzemeltetési költségek 11,4 10,5 11,2 10,6 10,4 10,5
Értékcsökkenés 13,9 12,2 10,8 10,9 12,5 16,0
Egyéb költségek 4,2 4,6 6,5 6,3 5,7 6,7
Átvezetések -0,5 -0,7 -1,7 -0,8 -0,7 -0,3
Működési költségek összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2006. évi beszerzésének, létrehozásának tervezett és tényleges ráfordításai

 5. sz. melléklet
a V-24-26/2006. számú jelentéshez

E Ft

Teljes 
jóváhagyott 
előirányzat

2005. évi 
áthúzódó

2006. évi új 
igény

Teljes 
előirányzatból 

2006. évi 
előrejelzés

Teljes 
előirányzat- 
ból későbbi 

évek 
előrejelzései 

összesen

Korábbi évek 
kiadásai
( - 2005)

2006. évi 
tényleges 
kiadások

Kiadások 
összesen
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
3 + 4 2 - 5 - 7 2 - 5 - 6 7 + 8 5 - 8 * 8/5 9/2

Statégiai célok megvalósítása érdekében megvalósuló beruházások 15 489 900,6 2 032 272,7 6 170 621,5 8 202 894,2 4 598 648,3 2 688 358,1 5 139 658,8 7 828 016,9 2 717 205,6 62,7% 50,5%
Erős elemzési bázis kialakítása 836 340,0 125 003,6 567 690,0 692 693,6 0,0 143 646,4 254 654,2 398 300,6 375 625,6 36,8% 47,6%
Integrált Statisztikai Rendszer kialakítása (ISTAT) 806 340,0 125 003,6 537 690,0 662 693,6 0,0 143 646,4 235 125,0 378 771,4 375 625,6 35,5% 47,0%
Elemző szoftverek 30 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 19 529,2 19 529,2 0,0 65,1% 65,1%

444 787,0 28 725,0 365 100,0 393 825,0 26 000,0 24 962,0 345 192,9 370 154,9 8 133,6 87,7% 83,2%
Konferenciaközpont kialakítása 304 962,0 0,0 280 000,0 280 000,0 0,0 24 962,0 288 017,2 312 979,2 0,0 102,9% 102,6%
Információ-megosztással kapcsolatos beruházások 139 825,0 28 725,0 85 100,0 113 825,0 26 000,0 0,0 57 175,7 57 175,7 8 133,6 50,2% 40,9%
Korszerű emisszió megteremtése 12 356 800,0 1 846 710,7 4 139 808,5 5 986 519,2 4 207 648,3 2 162 632,5 3 865 248,5 6 027 881,0 2 121 270,8 64,6% 48,8%
Logisztikai központ kialakítása 11 400 000,0 1 846 710,7 3 833 008,5 5 679 719,2 3 557 648,3 2 162 632,5 3 864 167,9 6 026 800,4 1 815 551,4 68,0% 52,9%
Korszerű bankjegyfeldolgozás 956 800,0 0,0 306 800,0 306 800,0 650 000,0 0,0 1 080,6 1 080,6 305 719,4 0,4% 0,1%
Hatékony banküzem kialakítása 1 851 973,6 31 833,4 1 098 023,0 1 129 856,4 365 000,0 357 117,2 674 563,3 1 031 680,5 212 175,6 59,7% 55,7%
Számítástechnikai terület 1 289 323,0 19 707,8 696 323,0 716 030,8 235 000,0 338 292,2 422 108,4 760 400,6 30 524,8 59,0% 59,0%
Gazdálkodási területek 388 825,0 0,0 270 000,0 270 000,0 100 000,0 18 825,0 211 935,8 230 760,8 95 190,5 78,5% 59,3%
Egyéb területek 173 825,6 12 125,6 131 700,0 143 825,6 30 000,0 0,0 40 519,0 40 519,0 86 460,3 28,2% 23,3%
Beruházások a minőségi színvonal megtartása érdekében 3 639 408,1 311 493,4 1 686 051,9 1 997 545,3 1 545 000,0 96 862,8 1 354 685,1 1 451 547,9 419 626,0 67,8% 39,9%
Beruházások az ingatlangazdálkodási koncepcióval összhangban 1 210 000,0 58 100,0 180 000,0 238 100,0 970 000,0 1 900,0 125 156,2 127 056,2 103 915,2 52,6% 10,5%
Központi épületek: "E" épület 950 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 900 000,0 0,0 984,0 984,0 49 016,0 2,0% 0,1%
Központi épületek: "A" épület 152 000,0 0,0 82 000,0 82 000,0 70 000,0 0,0 29 736,1 29 736,1 27 264,0 36,3% 19,6%
Stratégiai tároló 108 000,0 58 100,0 48 000,0 106 100,0 0,0 1 900,0 94 436,1 96 336,1 27 635,2 89,0% 89,2%
Működési környezet megtartására irányuló beruházások 2 429 408,1 253 393,4 1 506 051,9 1 759 445,3 575 000,0 94 962,8 1 229 528,9 1 324 491,7 315 710,8 69,9% 54,5%
Számítástechnikai környezet 1 428 783,5 80 642,6 688 756,8 769 399,4 575 000,0 84 384,1 484 242,5 568 626,6 140 061,0 62,9% 39,8%
Általános banki IT infrastruktúra fenntartása 313 050,1 74 026,7 239 023,4 313 050,1 0,0 0,0 119 480,5 119 480,5 99 783,6 38,2% 38,2%
Kliens oldal teljes körű kiszolgálása (hardverek és szoftverek) 220 080,6 0,0 220 080,6 220 080,6 0,0 0,0 186 582,9 186 582,9 1 903,9 84,8% 84,8%
Szerverek és üzemeltetésükhöz kapcsolódó szoftverek 149 652,8 0,0 149 652,8 149 652,8 0,0 0,0 135 532,8 135 532,8 20 373,5 90,6% 90,6%
Adatvagyon megőrzése (Storage) 520 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 500 000,0 0,0 1 980,0 1 980,0 18 000,0 9,9% 0,4%
Szoftverek verzióváltása 226 000,0 6 615,9 60 000,0 66 615,9 75 000,0 84 384,1 40 666,4 125 050,5 0,0 61,0% 55,3%
Biztonságtechnikai környezet 371 236,5 56 000,0 315 236,5 371 236,5 0,0 0,0 169 450,6 169 450,6 130 349,8 45,6% 45,6%
Keréktörő 50 000,0 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 56 224,2 56 224,2 0,0 112,4% 112,4%
Tűzvédelemi rendszerek 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 3 768,0 3 768,0 0,0 94,2% 94,2%
Behatolásjelző rendszerek 20 500,0 0,0 20 500,0 20 500,0 0,0 0,0 10 780,4 10 780,4 5 500,0 52,6% 52,6%
Videómegfigyelő rendszerek 78 500,0 6 000,0 72 500,0 78 500,0 0,0 0,0 20 935,4 20 935,4 45 000,0 26,7% 26,7%
Beléptető rendszerek 88 500,0 0,0 88 500,0 88 500,0 0,0 0,0 16 488,0 16 488,0 55 000,0 18,6% 18,6%
Mechanikai védelem erősítése 81 450,0 0,0 81 450,0 81 450,0 0,0 0,0 45 705,5 45 705,5 0,0 56,1% 56,1%
Védelmi eszközök 48 286,5 0,0 48 286,5 48 286,5 0,0 0,0 15 549,1 15 549,1 24 849,8 32,2% 32,2%
Ingatlanok állagmegőrzése 241 250,0 45 671,3 185 000,0 230 671,3 0,0 10 578,7 209 580,1 220 158,8 1 000,0 90,9% 91,3%
Kazánház felújítása 45 000,0 0,0 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 40 490,7 40 490,7 0,0 90,0% 90,0%
Központi folyadékhűtő felújítása 60 000,0 0,0 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 53 688,5 53 688,5 0,0 89,5% 89,5%
Klimatizálási és gépészeti munkálatok 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 12 664,9 12 664,9 0,0 84,4% 84,4%
Elektromos munkálatok 32 000,0 0,0 32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 23 273,4 23 273,4 1 000,0 72,7% 72,7%
Szakipari munkák 86 250,0 45 671,3 30 000,0 75 671,3 0,0 10 578,7 76 925,7 87 504,4 0,0 101,7% 101,5%
Veszélyes hulladék tároló kialakítása 3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 2 536,8 2 536,8 0,0 84,6% 84,6%
Emissziós berendezése, gépjárművek és egyéb tárgyi eszközök 388 138,1 71 079,5 317 058,6 388 138,1 0,0 0,0 366 255,6 366 255,6 44 300,0 94,4% 94,4%
Bankjegyfeldolgoző és érmeszámoló gépek 79 679,5 13 679,5 66 000,0 79 679,5 0,0 0,0 92 485,1 92 485,1 19 000,0 116,1% 116,1%
Gépjárművek 50 000,0 34 000,0 16 000,0 50 000,0 0,0 0,0 29 205,2 29 205,2 0,0 58,4% 58,4%
Épületinformatikai és távközlési eszközök 29 500,0 0,0 29 500,0 29 500,0 0,0 0,0 32 328,3 32 328,3 0,0 109,6% 109,6%
Folyamatos napi munkavégzéshez biztosított eszközök 228 958,6 23 400,0 205 558,6 228 958,6 0,0 0,0 212 236,9 212 236,9 25 300,0 92,7% 92,7%
2006. évben lezárt beruházások maradványa 569 264,1

19 129 308,7 2 343 766,1 7 856 673,4 10 200 439,5 6 143 648,3 2 785 220,9 6 494 343,9 9 279 564,8 3 706 095,6 63,7% 48,5%

A fenti adatok az MNB számviteli nyilvántartásaival megegyeznek.
* A 10. oszlop a 2006. évben lezárult beruházások maradványát egyösszegben tartalmazza, ezért a matematikai összefüggés soronként nem értelmezhető. 

Beruházási programok megnevezése

Összesen:

Az információ-megosztás és a kapcsolatépítés hatékonyságának növelése

1.



 6. sz. melléklet
a V-24-26/2006-2007. sz. jelentéshez

Befektetések és a befektetésekből származó osztalékok alakulása

E Ft

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

2005.12.31. 2006.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2005. 2006.

BIS BASEL     (millió forint, 1,4 1,4 5 247,5 5 003,4 562,0 686,0
             millió XDR) 10,0 10,0
             millió arany CHF) 13,0 13,0
Európai Központi Bank (millió forint, 1,4 1,4 1 366,8 1 364,5 0,0 0,0
                                        ezer EUR) 5 408,0 5 408,0
SWIFT (millió forint, 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0
              ezer EUR) 8,6 8,6
Külföldi befektetések összesen: 6 616,5 6 370,1 562,0 686,0
Pénzjegynyomda Rt. 100,0 100,0 8 927,0 8 927,0 288,3 500,0
Magyar Pénzverő Rt. 100,0 100,0 575,0 575,0 125,0 194,3
KELER Rt. 53,3 53,3 642,7 642,7 1 066,6 1 119,9
GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 7,3 7,3 45,7 45,7 134,7 153,2
Bankjóléti Kft. 100,0 100,0 602,2 602,2
Budapesti Értéktőzsde 6,9 6,9 321,1 321,1 164,0
Belföldi befektetések összesen: 11 113,7 11 113,7 1 614,6 2 131,4
Befektetések mindösszesen: 17 730,2 17 483,8 2 176,6 2 817,4

* Az adott évben pénzügyileg kapott osztalék

A fenti adatok az MNB számviteli nyilvántartásaival megegyeznek.

Budapest, 2007. január 18.
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