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1. Elnöki összefoglaló

AMonetárisTanács2014júliusábanlezártaakétévig
tartókamatcsökkentésiciklusát.Ennekeredménye-
kéntajegybankiirányadórátaösszességében490bá-
zisponttal,2,1százalékramérséklődött.2014második
felébenakamatcsökkentésicikluslezárásátkövetően
aMonetárisTanácsmegítéléseszerintazinflációscél
középtávúeléréseésareálgazdaságmegfelelőmér-
tékűösztönzéseazalacsonykamatszinttartósfenn-
tartásátindokolta.

2014.december31-igaNövekedésiHitelprogrammá-
sodikszakaszábanahitelintézetek584,2milliárdforint
összegbenkötöttekhitelszerződéseketamikro-,kis-és
középvállalkozásokkal,ezzeleddigaprogramkétsza-
kaszábanösszesenmintegy19 000vállalkozásjutott
közel1300milliárdforintfinanszírozáshoz.AMonetá-
risTanács2014szeptemberében500milliárdforint-
tal1000milliárdforintraemelteaprogrammásodik
szakaszánakkeretösszegét,majd2014októberében
aprogram2015.december31-igtörténőmeghosz-
szabbításamellettdöntött.

AMonetárisTanács2014.április23-aiüléséndöntött
azönfinanszírozásikoncepciórólésmonetárispolitikai
eszköztáránakehhezkapcsolódómegújításáról.Ennek
keretébenazMNBazirányadóeszköztbetétesítette,
ésbevezetettegykamatcsereeszköztis.Eztkövetően
jelentősenbővültabankrendszeregynaposjegybanki
betétállománya,azonbanoktóberközepétőlvisszatért
akorábbanmegszokottszintre.Továbbáazönfinanszí-
rozásikoncepcióvalösszefüggésbennagymértékben
megemelkedettabankrendszerforintállampapír-ál-
lománya.AMonetárisTanács2014.szeptember23-ai
üléséndöntöttarról,hogyazMNBabankrendszerszá-
márabiztosítjaalakosságidevizahitelekkivezetéséhez
–azelszámoláshozésaforintosításhoz–szükséges
devizamennyiségét.Ennekmegfelelőena jegybank
kétújdevizaeladásieszköztdolgozottki.Ajegyban-
kieuroeladásitendereksikeresekvoltak,aforintár-
folyamáranemgyakoroltakhatást.Ahagyományos
(egynapos,egy-kéthetes,illetve3hónapos)jegybanki
eurolikviditástnyújtóeuro/forintdevizacsere-eszközök
irántamegelőzőévbentapasztaltnálnagyobbkeres-
letmutatkozott2014-ben.Amegváltozottkörülmé-
nyeketmérlegelveaMonetárisTanácsaNövekedési

HitelprogramIII.pillérétalkotódevizacsere-tenderek
megszüntetésérőldöntött2014.július1-jeihatállyal.

2014-ben további jelentős előrelépések történtek
a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési aktivitásá-
nak élénkítése, illetve az azt akadályozó tényezők
elhárításaterén.AzNHPtovábbenyhítetteakis-és
középvállalkozások finanszírozási korlátait. A hitel-
intézetek a programmásodik szakaszábanmintegy 
14000vállalkozássalközel600milliárdforintösszeg-
benkötöttekszerződést2014végéig.Kedvezőtenden-
ciát jelent,hogyaprogramelsőszakaszáhozképest
akisebbvállalkozásoknagyobbaránybanvettekrészt:
amikrovállalkozásokrészesedéseahitelállományból
közel40százalékvolt;valamintazújberuházásihite-
lekenbelülmármindenmásodikhitel10millióforint
alatti.Akereskedelmiingatlanhiteleknélajegybankál-
tal2014novemberébenfelállítotteszközkezelő(MARK
Zrt.)segíthetiaportfólióerőteljestisztítását.Alakos-
ságijelzálog-fedezetűdevizahitelekforintosításaegy
jelentősrendszerszintűkockázatotszüntetmeg,ami
ugyancsakhozzájárulhatahitelkínálatbővüléséhez.
AKúria2014.júniusijogegységihatározatávaltisztázta
alakosságidevizahitelekjogihelyzetét.Eztkövetően
2014szeptemberébenajogalkotótörvényekbenren-
dezteazegyoldalú szerződésmódosításokésatisz-
tességtelenülfelszámítottárfolyamréselszámolását,
2014 novemberében pedig a deviza jelzáloghitelek
forintosítását,valamintahitelekjövőbenikamatozá-
sánakszabályozását(„etikusbankrendszer”).Aren-
dezésfolyamatábanazMNBérdemiszerepetvállalt.
Azárfolyamrésre,valamintatisztességtelenkamat-és
díjemelésekrevonatkozóelszámoláskiugróvesztesé-
get okozott a hitelintézeteknek 2014-ben, azonban
ajelentőstőkepuffereknekésazanyabankitőkeeme-
léseknekköszönhetőenaszektortovábbraistőkeerős,
stabilmaradt.Mindemellett a forintosítás jelentős
árfolyamkockázattólszabadítottamegazadósokatés
abankrendszert.

A 2014-es év folyamán azMNB felülvizsgálta a hi-
telintézetek hosszú távú devizális likviditását sza-
bályozó mutatót, kidolgozta és bevezette az ún.
adósságfékszabályokat, megalkotta az elszámolási
törvényhezkapcsolódóMNBrendeleteket,valamint
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elkezdte továbbimakroprudenciális eszközökmód-
szertanának(mintpéldáularendszerszintenjelentős
bankokbeazonosítása,azanticiklikustőkepuffervagy
arendszerkockázatitőkepuffer)kidolgozását.

Afelügyeletiintegrációkibővítetteajegybankeszköz-
tárátésintézkedésilehetőségeit,amikroprudenciális
felügyeléssoránszerzettadatokéstapasztalatokamo-
netárispolitikaszámáratágabbinformációsbázistbiz-
tosított.Azintegrációkövetkeztébenalehetőségeiben
megerősödöttfelügyeletiterület2014-bentöbbprob-
lémáshitelintézetnél–ateljesfelügyeletieszköztárat
felhasználva–következetesenfellépettmégazelőtt,
hogyazazokműködésébenfelismertnegatív folya-
matokatöbbipiaciszereplőt isveszélyeztettékvol-
na.Abiztosításipiaconanyugdíjbiztosításokadózási
ösztönzőjénekbevezetésévelkapcsolatos–apiacot
a kívánt irányba terelő–ajánlás kiadásavolt azév
legnagyobbhatásúeseménye.Apénztárakesetében
atevékenységköltségeinekelemzése,aközvetítőknél
pedigazügyfél-tájékoztatásiésnyilvántartásigyakorlat
vizsgálatakerültközéppontba.

AzMNBafogyasztóvédelmiéspiacfelügyeletitevé-
kenységérőlönállókiadványtjelentetettmeg,amely
részletesentartalmazzaafogyasztóvédelmitevékeny-
ségtényadatait,atapasztalatokat,továbbáazazono-
sítottkockázatokat.

AzMNB2014.évben folytattaavonatkozóeurópai
uniós irányelvvel összhangban a magyar szanálási
keretrendszerkialakítását.ASzanálásitörvény2014.
szeptemberi,teljeskörűhatálybalépésétkövetőenaz
MNBszanálásihatóságkénteljárvamegkezdteműkö-
dését,aktívszerepetvállalvaapénzügyiszektorválság-
állóságánakerősítésében,valamintaszanálásikeret-
rendszertovábbfejlesztéseérdekébenközreműködött
jogszabályok,végrehajtásirendeletekkidolgozásában.
LétrejöttaSzanálásiAlap,amelyelfogadtaadíjpoli-
tikátésadíjfizetési szabályzatot.AzMNBszakértői
folyamatosanépítikkiakapcsolatotazeurópaiuniós
társszervekkelésnemzetköziintézményekkel.

APénzügyStabilitásiTanács2014.december18-ánha-
tóságifeladatkörébenszanálásalávontaazMKBBank
Zrt.-t,amelyhezszanálásibiztosokatrendeltki.Ezzel
párhuzamosan2014.decemberközepénmegalakultaz
MNB-benareorganizációsműveletekértfelelősszak-
terület,melyneklegfontosabbfeladataazMKBBank
reorganizációjánaklevezénylése,aszanálásibiztosok
munkájánakkoordinálása.

Ajegybank2014soránisjelentőshangsúlythelyezett
afizetésirendszerbiztonságánakgarantálására.Közle-
ménytjelentetettmegafizetésrehasználhatóvirtuális
eszközökről(ígyaBitcoinról),vizsgálatiprogramjába
emelteazinternetesfizetésekbiztonságáravonatko-
zónemzetközi iránymutatásokat,többpénzforgalmi
tárgyúállásfoglalástésszakmaivéleménytadottki,
valamintpénzforgalmiellenőrzéskeretében23pénz-
forgalmiszolgáltatótellenőrzött.Azellenőrzésekso-
ránajegybank127esetbenállapítottamegjogszabályi
rendelkezésekmegsértését,ajogsértőhitelintézetek
körébenpedig38,8millióforintösszértékűbírságot
iskiszabott.

Ahazaifizetésirendszerekfejlesztéseterénkétkieme-
lendőeseménytörtént2014-ben.AzMNBmegvásárol-
taaGIROZrt.-t,melyazújirányítássaldíjcsökkentést
hajtottvégreésstratégiaifejlesztésitervetfogadott
el,illetveegészévbenszakmaiegyeztetésfolytaCLS
Bankkalannakérdekében,hogyaforintkiegyenlíté-
sidevizáváváljonaCLSáltalüzemeltettnemzetközi
devizakiegyenlítésirendszerben.AzMNBfelvigyázói
szerepkörébenésaBISáltalkiadottújalapelveknek
megfelelőenátdolgoztaazMNBkockázatalapúfel-
vigyázásikeretrendszerét,azévvégénpedigelindult
ahazaipénzügyialapinfrastruktúrákezenalapulóátfo-
góértékelése.AKELERKSZFújraengedélyezésenem-
zetköziegyüttműködésbensikerrelzárult2014nyarán,
apénzforgalommalkapcsolatostevékenységérőlpedig
publikációkbanéselőadásoksoránszámoltbeazMNB
aszakmaiközéletnek.

A hivatalos devizatartalékok nagysága az év során
795,8millióeuróvalnövekedett,így2014.évvégén
34,6milliárdeurovoltazállomány.Azévfolyamán
adevizatartalékszintjéneknövekedésemögöttazEu-
rópaiBizottságtólérkezőtranszferek,illetveazÁllam-
adósságKezelőKözpont kötvénykibocsátásai álltak,
melyek hatását döntően az adósságtörlesztési célú
kifizetésekcsökkentették.

2014 végén a forgalomban lévő készpénzállomány
összértéke3736milliárdforintottettki,ami17szá-
zalékosemelkedést jelentazelőzőévvégiértékhez
képest.Akészpénzállománynövekedésemindegyik
címleteseténtapasztalhatóvolt,deleginkábbakét
nagycímletetérintette.

AzMNB2014-benösszesen3243milliárdforintértékű
készpénzforgalmatbonyolítottleügyfelei,ahitelinté-
zetekésaPostaszámára.
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Aforintbankjegyekhamisítása2014-benisakorábbi
évektendenciájátkövette,akészpénzforgalombólki-
szűrt1935darabhamisítványamegelőzőévhezképest
21százalékoscsökkenéstjelent.Aforintbankjegyha-
misítványoktöbbmint40százalékaaz5000forintos
bankjegyekközülkerültki.

AzMNBa2014és2018közöttiidőszakbanmegújítja
ajelenlegforgalombanlévőbankjegysorozatot.Ahat
címletközülelsőkéntatízezerforintosválttörvényes
fizetőeszközzé 2014. szeptember 2-től,majd 2014.
december1-jétőlmegjelentakészpénzforgalombanis.

AzMNB2014 júniusátólérvényesítifizetésimérleg-
és pénzügyiszámla-statisztikájában a nemzetközi
módszertaniszabványokátfogómegújításábóleredő
változásokat. Amódszertani váltást követően rövi-
debbhatáridőkkelésrészletesebbtartalommaljelen-
nekmegmindafizetésimérleghez,mindapénzügyi
számlákhozkapcsolódóadatközlések.Ezentúlmenően
afizetésimérleg-statisztikaúj,havipublikációtindított
2014.júliusbanaméggyorsabbésrendszeresebbtá-
jékoztatásérdekében.Afelügyeleticélúadatszolgál-
tatásokterületénazMNB2014-benadaptáltaazEu-
rópaiBankhatóságáltalkidolgozott,ahitelintézetekre
ésbefektetésivállalkozásokravonatkozóprudenciális
(CRDIV/CRR)szabályozáshozkapcsolódóadatszolgál-
tatásistandardot:azévközepétőlmegkezdődöttaz
európaiszintenegységestartalmúésformátumúje-
lentésekfogadásaésfeldolgozása.

2014-benazMNB-nek27,4milliárdforintnyeresége
képződött,mely kismértékbenmeghaladja a 2013.
évinyereséget.Azeredménykedvezőalakulásaade-
vizaárfolyam-változásbólszármazónyereségemelke-
désénektudhatóbe.Azegyéberedménytényezőkből
származóráfordításokazMNBtársadalmifelelősség-
vállalássalkapcsolatosprogramjahatásakéntnőttek.

Aműködési költségek 2014. évi tényleges összege
32175millióforintvolt,amiajóváhagyotttervtől7,2
százalékkalmaradtel.A2014.éviterv-éstényadatok
márazMNBfelügyeletitevékenységgelkibővültfel-
adatkörérekiterjedőévesköltségeketistartalmazták.

A2014.évitervteljesítéstdöntőenaszemélyijellegű
ráfordításoknál jelentkező – részben a tervezettnél
alacsonyabb éves átlaglétszámból és a 2015. évre
átütemezettfeladatbóladódó–megtakarításokha-
tároztákmeg,deabbanközrejátszottajegybankiku-
tatásraelőirányzottösszegfelhasználásának2015-re
történtáthúzódása,továbbáazüzemeltetésiköltségek
tervezettőlvalóelmaradása is.Emellettazoktatási,

akommunikációsésajogiköltségeknélisatervezett-
nélalacsonyabbkifizetésekmerültekfel.

A2014-benmegvalósítottberuházásokpénzügyileg
realizálódottösszege–aberuházásicélúelőlegvisz-
szavezetésekkelegyütt–20379millióforintvolt.En-
neknagyrészeazoktatási,irodaiésegyébintézményi
célúingatlanvásárlásokhozésazezekhezkapcsolódó
felújításokhozkötődött,melyekazelőzőévhezképest
magasabbösszegbenmerültekfel.Informatikaiberu-
házások1,1milliárdforintértékbenvalósultakmeg,
mígatervezettbankbiztonságiberuházásoknagyrésze
2015-rehúzódottát.

Az MNB 2014-ben megújította környezetvédelmi
stratégiáját,melynekfókuszábanközéptávúidőhori-
zonton(2014–2016között)azMNBépületeinekkör-
nyezettudatosfejlesztése,valamintakészpénzellátási
lánckörnyezetiteljesítményénektovábbinöveléseáll.
2014-benátfogófelülvizsgálatrakerültazintézmény
környezetvédelmimenedzsmentrendszere(KöVHIR)és
azelsőháromévesciklusműködésitapasztalatainak
felhasználásávalmegkezdődöttfejlesztése,kiterjesz-
tése.Akörnyezetiteljesítményterénelérteredmé-
nyekfigyelembevételévelalakultkiakörnyezetvédelmi
stratégiamegvalósításáttámogatóprogram,amely-
nekvégrehajtásafolyamatbanvan.AzMNBaprog-
rammegvalósításánakrészekéntaKöVHIRrendszert
kiterjesztetteaKrisztina körúti telephelyre, és erre
azingatlanraismegszerezteakörnyezettudatosmű-
ködéstelismerőnemzetköziakkreditációt,azEMAS
tanúsítványt.2014őszénrészleteskörnyezetvédelmi
vizsgálatindultazMNBkészpénzgyártásábanérintett
leányvállalatainál,melynekeredményétőlfüggőenké-
szüljavaslataKöVHIRrendszertovábbikiterjesztésére.

AzMNBküldetésénektekinti,hogyelsődlegescéljának
ésalapvetőfeladatainakveszélyeztetésenélkülfenn-
tarthatópozitíveredményeterhéreaközjótszolgálja
éslehetőségeihezmértenszakmaiésössztársadalmi
célokmegvalósításáhoznyújtsontámogatást.AzMNB
háromévestársadalmifelelősségvállalásiprogramjá-
nak2014.évieredményeiegyértelműenhozzájárultak
astratégiábankitűzöttössztársadalmicélokmegva-
lósulásához.Ajegybanktársadalmifelelősségvállalá-
siaktivitásaazoktatás,atudományostevékenység,
a pénzügyi ismeretterjesztés és fogyasztóvédelem,
akultúraésakaritatívcélúadományozáskeretében
megvalósulóértékmegőrzésésértékteremtésszéles
palettájátöleltefel.

AzMNB2014.évikommunikációjátalapvetőenakor-
mánygazdaságpolitikájátésamagyargazdaságinöve-
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kedésttámogatónagyszabásújegybankiprogramok,
össztársadalmicélokatszolgálótevékenységekismer-
tetésehatároztameg.Ezekközétartoznakasikeres
NövekedésiHitelprogram,azönfinanszírozásiprogram,
azalapkamat-csökkentésésazeredményes,költség-
vetéstnemterhelőműködés,valamintaPallasAthéné
KözgondolkodásiProgram,anemzetközikapcsolatok
szélesítése,aTársadalmiFelelősségvállalásiProgram,
anemzetiértékekgazdagítása, továbbáa lakossági
devizahitelekelszámolásánakésforintosításánakse-
gítése,ajövedelemarányostörlesztőrészletszabálya-

inak kidolgozása és a fogyasztókat védő felügyeleti
intézkedések.

Lettország csatlakozásával 2014. január 1-jétől az
euroövezeti tagállamokszáma17-ről18-raemelke-
dett.AKBER-tagokszáma2014soránnemváltozott.
AzÁltalánosTanács,aKBER-bizottságok,illetveabi-
zottságokáltallétrehozottmunkacsoportok2014-ben
isrendkívülhasznosfórumaivoltakazEKB-valésatag-
államijegybankokkalfolytatottközösszakmaimunká-
nakéstapasztalatcserének.
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2. A Magyar Nemzeti Bankról röviden

A társaság cégneve: MagyarNemzetiBank

Székhelye: 1054Budapest,Szabadságtér8–9.

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

Alapítás éve:1924

Tulajdonosa (részvényese):magyarállam–képviseli:
azállamháztartásértfelelősminiszter

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

Jegyzett tőkéje: 10milliárdforint

2.1. Az MNB célJA, AlApveTő éS 
EgyéB fElAdATAi

AzMagyarNemzetiBank(atovábbiakban:MNB,jegy-
bank)speciálisrészvénytársaságiformábanműködő
jogi személy, tevékenységét az MNB tv.-ben meg-
határozott körben végzi. AzMNB a 2013. október
1-jétől–azakkortólhatályosMNBtv.alapján–ko-
rábbifeladataimellettellátjaamakroprudenciálispo-
litikával,apénzügyiközvetítőrendszerfelügyeletével,
valamintaszanálássalkapcsolatosfeladatokat.2014
folyamánazMNBalapvetőfeladataiközülajegyban-
kimakroprudenciáliseszközökkiegészítésérekerült
sor, a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáfé-
résrőlésahitelintézetekésbefektetésivállalkozások
prudenciálisfelügyeletérőlszólóirányelvmódosításá-
rólszólóeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvvelés
ahitelintézetekreésbefektetésivállalkozásokravonat-
kozóprudenciáliskövetelményekrőlszólóeurópaipar-
lamentiéstanácsirendelettelösszhangban.Ezentúlaz
Országgyűlés2014-benmegalkottaazMNBszanálási
hatóságijogkörétmeghatározókeretrendszert,elfo-
gadvaapénzügyiközvetítőrendszeregyesszereplőinek
biztonságáterősítőintézményrendszertovábbfejlesz-
tésérőlszóló2014.éviXXXVII.törvényt.

AzMNBelsődlegescéljairól,alapvetőfeladatairól,intéz-
ményi,működési,személyiéspénzügyifüggetlenségé-
ről,működésérőlrendelkezőMNBtv.–azEurópaiUnió
működésérőlszólószerződés127.cikkévelösszhangban
–deklarálja,hogyazMNBelsődlegescéljaazárstabilitás
eléréseésfenntartása.Ajegybankecélveszélyeztetése
nélkültámogatjaapénzügyiközvetítőrendszerstabilitá-
sánakfenntartását,ellenállóképességéneknövelését,
agazdaságinövekedéshezvalófenntarthatóhozzájáru-
lásánakbiztosításátésarendelkezéséreállóeszközökkel
akormánygazdaságpolitikáját.

AzMNBtv.–azEurópaiUnióműködésérőlszólószer-
ződés130.cikkévelösszhangban–ajegybankfügget-
lenségétisrögzíti.Ajegybankifüggetlenségalapjánaz
MNB,valamintszerveinektagjaiazMNBtv.-benfoglalt
feladataikvégrehajtásaéskötelességeikteljesítéseso-
ránfüggetlenek,nemkérhetnekésnemfogadhatnakel
utasításokatakormánytól,azEurópaiKözpontiBankés
aPénzügyiFelügyeletekEurópaiRendszerébőleredőtag-
ságkivételévelazEurópaiUnióintézményeitől,szerveitől
éshivatalaitól,atagállamokkormányaitólvagybármilyen
másszervezettől,illetvepolitikaipárttól.Akormányvagy
bármilyenmásszervezetkötelestiszteletbentartaniezt
azelvet,ésnemkísérelhetimegazMNB,valamintszervei
tagjainakbefolyásolásátfeladataikellátásasorán.

Az MNB alapvető feladatai a következők:

–meghatározzaésmegvalósítjaamonetárispolitikát;

–kizárólagosjogosultkénttörvényesfizetőeszköznek
minősülőbankjegyetésérmétbocsátki,ideértveaz
emlékbankjegyetésemlékérmétis;

–kizárólagos jogosultkéntamagyargazdaságkülső
stabilitásánakmegőrzéseérdekébenhivatalosdevi-
za-ésaranytartalékotképezéskezeliazt;

–kizárólagosjogosultkéntadevizatartalékkezelésével
ésazárfolyam-politikavégrehajtásávalkapcsolatban
devizaműveleteketvégez;

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

–afeladataiellátásáhozésazEurópaiUnióműködé-
sérőlszólószerződéshezfűzött,aKözpontiBankok
EurópaiRendszereésazEurópaiKözpontiBankAlap-
okmányárólszóló(4.)Jegyzőkönyv5.cikkébenmeg-
határozott, az Európai KözpontiBankkal szemben
fennállóstatisztikaiadatszolgáltatásikötelezettség
teljesítéséhez szükséges statisztikai információkat
gyűjtéshoznyilvánosságra;

–kialakítja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló
képességéneknövelését,valamintapénzügyiköz-
vetítőrendszernekagazdaságinövekedéshezvaló
fenntartható hozzájárulásának biztosítását célzó
makroprudenciális politikát. Ennek érdekében az
MNB-ben meghatározott keretek között feltárja
a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető
üzletiésgazdaságikockázatokat,elősegítiarend-
szerszintűkockázatokkialakulásánakmegelőzését,
valamintamárkialakultrendszerszintűkockázatok
csökkentésétvagymegszüntetését,továbbáhitelpia-
cizavareseténahitelezésösztönzésével,atúlzotthi-
telkiáramláseseténannakvisszafogásávaljárulhozzá
aközvetítőrendszergazdaságfinanszírozófunkciójá-
nakkiegyensúlyozottmegvalósulásához.

Az MNB alapvető feladatain túli feladatai a következők:

–szanálásihatóságkéntjárel;

–kizárólagosanellátjaapénzügyiközvetítőrendszer
felügyeletét

–apénzügyiközvetítőrendszerzavartalan,átlátható
éshatékonyműködésénekbiztosítása,

–apénzügyiközvetítőrendszer részétképezősze-
mélyekésszervezetekprudensműködésénekelő-
segítése,atulajdonosokgondosjoggyakorlásának
felügyelete,

–azegyespénzügyiszervezeteket,illetveapénzügyi
szervezetekegyesszektoraitfenyegető,nemkívá-
natos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása,
amárkialakultegyedivagyszektoriáliskockázatok
csökkentésevagymegszüntetése,illetveazegyes

pénzügyiszervezetekprudensműködésénekbiz-
tosításaérdekébenmegelőzőintézkedésekalkal-
mazása,

–  apénzügyiszervezetekáltalnyújtottszolgáltatáso-
katigénybevevőkérdekeinekvédelme,apénzügyi
közvetítőrendszerrelszembeniközbizalomerősítése
céljából;

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

AzMNBszámáraezekentúltörvény,valamintapénz-
ügyiközvetítőrendszerfelügyeletéhezkapcsolódóan
törvényfelhatalmazásaalapjánkiadottjogszabályálla-
píthatmegfeladatot,amelynekösszhangbankellállnia
azMNB-nekazMNBtv.-benmeghatározottalapvető
feladataivalésfelelősségével.

2.2. Az MNB SzeRvei, vezeTői

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

Amagyarállamotmintrészvénytulajdonostazállam-
háztartásértfelelősminiszterképviseli.AzMNB-ben
közgyűlésnemműködik.

Arészvényesrészvényesihatározattaljogosultdönteni
azalapítóokiratmegállapításárólésmódosításáról,
akönyvvizsgálómegválasztásáról,visszahívásárólés
díjazásánakmegállapításáról.

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

UgyancsakazMNBtv.határozzamegazMNBszerveit,
akövetkezőképpen:aMonetárisTanács,azigazgató-
ság,afelügyelőbizottság,valamintaPénzügyiStabili-
tásiTanács.

AzMNBlegfőbbdöntéshozószerveaMonetáris Tanács.
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A Monetáris Tanács hatáskörébe tartozik:

–amonetárispolitikával,atörvényesfizetőeszközki-
bocsátásával,adeviza-ésaranytartalékképzésével,
kezelésével,adevizatartalékkezeléseésazárfolyam-
politikavégrehajtásakeretébenadevizaműveletek
végzésével,valamintastatisztikaifeladatokkalkapcso-
latosstratégiaidöntés,ennekkeretébenkülönösen
atartalékrátaésatartalékutánfizetendőkamatmér-
tékérőlvalódöntés,azárfolyamrendszerrelkapcsola-
tosdöntés,azalapkamatmértékénekmeghatározása;

–amakroprudenciálisfeladatokkal,afelvigyázással,
apénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével, vala-
mint a szanálási hatóságként való eljárással kap-
csolatban azon stratégiai keretekről való döntés,
amelykeretekközöttaPénzügyiStabilitásiTanács
hozdöntést;

–azügyrendjénekmegállapítása;

–döntésmindenolyantovábbikérdésben,amittör-
vényaMonetárisTanácskizárólagoshatáskörébe
utal.

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

AMonetárisTanácsévente–azévielsőülésen–az
MNBalelnökeiközülelnökhelyettestválaszt,akiazel-
nököt–rendeletkiadásakivételével–akadályoztatása
eseténhelyettesíti.AMonetárisTanács2014-bendr.
BalogÁdámalelnökötválasztottamegelnökhelyet-
tesnek.

AMonetárisTanácstagjai2014-ben:

–Dr. Matolcsy György, elnök, egyben a Monetáris 
Tanácselnöke2013.március4-től,

–Dr.BalogÁdám,alelnök2013.március6-tól,

–Dr.GerhardtFerenc,alelnök2013.április22-től,

–Dr.WindischLászló,alelnök2013.október2-től,

–Bártfai-MagerAndrea,2011.március21-től,

–Dr.CinkotaiJánosBéla,2011.március22-től,

–Dr.KocziszkyGyörgy,2011.április5-től,

–PleschingerGyula,2013.március5-től,

–Dr.KandrácsCsaba,2013.szeptember30-tól.

A 2013. október 1-jénmegalakult Pénzügyi Stabi-
litási Tanács az MNB-nek a felvigyázással, a mak-
roprudenciális és a szanálási hatósági feladatokkal,
valamintaprudenciálisfelügyelettelkapcsolatosdön-
téshozótestülete.APénzügyiStabilitásiTanácsezen
hatáskörében

–apénzügyiközvetítőrendszeregészénekstabilitása
érdekébenfolyamatosanfigyelemmelkísériapénz-
ügyiközvetítőrendszeregészének,illetveapénzügyi
piacoknakastabilitását;

–számbavesziapénzügyiközvetítőrendszeregészét
veszélyeztetőkockázatitényezőket;

–elemziazokatazintézmény-vagyterméktípushoz,
ezekgyorselterjedéséhezkapcsolódókockázatokat,
amelyekveszélytjelenthetnekapénzügyiközvetítő-
rendszeregészérenézve;

–nyomonkövetianemzetköziésazeurópaipiacokon
zajlófejleményeketésapénzügyiközvetítőrendszer
egészénekstabilitásátveszélyeztetőkockázatokat,és
aMonetárisTanácsáltalmeghatározottstratégiaike-
retekközöttdöntaszükségesintézkedésekről;

–megtárgyaljaapénzügyiközvetítőrendszeregészét
érintőstratégiai,szabályozási,kockázatikérdéseket
ésszükségeseténállástfoglal;

–apénzügyiközvetítőrendszeregészénekstabilitását
fenyegetőhelyzetbenértékeliarendszerkockázato-
kat,döntazazokcsökkentésevagymegszüntetése
érdekébenszükségesintézkedésekről;

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

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

–éventemeghatározzaazMNBellenőrzésitevékeny-
ségénekkiemeltcélterületeit;és

–döntést hoz a pénzügyi közvetítőrendszer feletti
felügyeletgyakorlásávalkapcsolatoshatóságieljá-
rásokban.

APénzügyiStabilitásiTanácstagjaiazMNBtv.alap-
jánelnökkéntazMNBelnöke,amonetárispolitiká-
ért,pénzügyi stabilitásértéshitelösztönzésért fele-
lős alelnök, a pénzügyi szervezetek felügyeletéért
ésfogyasztóvédelemért felelősalelnök,valamintaz
MNB elnöke által kijelölt vezetőkként a statisztiká-
ért, készpénzlogisztikáért és pénzügyi infrastruktú-
rákért felelős alelnök és a pénzügyi stabilitásért és
hitelösztönzésért,valamint a pénzügyi szervezetek
felügyeletéértfelelősügyvezetőigazgató.AzMNBtv.
alapjánaMonetárisTanácsésaPénzügyiStabilitási
Tanácsdöntéseinekvégrehajtásáért,valamintazMNB
működésénekirányításáértazigazgatóságfelel.

Azigazgatósághatáskörébetartozik:

–aMonetárisTanácsésaPénzügyiStabilitásiTanács
általhozottdöntésekvégrehajtásánakirányítása;

–azMNBszámvitelibeszámolójánakmegállapítása,az
osztalékfizetésérőlvalódöntésmeghozatala;

–azüzletvezetésrőlésazMNBvagyonihelyzetérőlszó-
ló,arészvényesnekküldendőjelentéstervezetének
jóváhagyása;

–azMNBszervezetévelésbelsőirányításávalössze-
függőkérdésekjóváhagyása;

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

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

–amunkaviszonybólszármazójogokkaléskötelezett-
ségekkel,ezekgyakorlásának,illetveteljesítésének

módjával,azezzelkapcsolatoseljárásrendjévelösz-
szefüggőkollektívszerződés-módosításés

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

AzMNBügyvezető szervekéntműködő igazgatóság
tagjai:azMNBelnökemintazigazgatóságelnökeés
azMNBalelnökei.

AMonetárisTanács,aPénzügyiStabilitásiTanácsés
azigazgatóságfeladataira,működésénekrendjérevo-
natkozórendelkezéseketazMNBtv.,azMNBalapító
okirata,szervezetiésműködésiszabályzata,illetveaz
etestületekáltalmegalkotottügyrendektartalmazzák.

AzMNBellenőrzésétarészvényesáltalmegválasztott
könyvvizsgálónkívülazÁllamiSzámvevőszékésafe-
lügyelőbizottságvégzi.

AzÁllami SzámvevőszéknekazMNBfelettiellenőrzé-
sijogkörérőlazÁllamiSzámvevőszékrőlszólótörvény
rendelkezik.AzÁllamiSzámvevőszékellenőrziazMNB
gazdálkodását és azMNB tv.-ben foglaltak alapján
folytatott,azalapvetőfeladatokkörébenemtartozó
tevékenységét.EkörbenazÁllamiSzámvevőszékazt
ellenőrzi,hogyazMNBajogszabályoknak,azalapító
okiratánakésarészvényeshatározatainakmegfelelően
működik-e.

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

AfelügyelőbizottságazMNBtv.alapjánazMNBfolya-
matostulajdonosiellenőrzésénekszerve.Afelügyelő-
bizottságnakazMNBtv.-benmeghatározottellenőrzési
hatáskörenemterjedkiazMNBalapvetőfeladataira,
aszanálásihatóságkéntvalóeljárásra,valamintapénz-
ügyiközvetítőrendszerfelügyeletekörébenvégzettte-
vékenységéreésmindezeknekazMNBeredményére
gyakorolthatására.Ennekmegfelelőenaszámvitelről
szólótörvényszerintibeszámolóvalösszefüggésben
előírtjelentésétisezenkorlátozásoknakmegfelelően
készítiel.
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AfelügyelőbizottságMNBtv.-benmeghatározotttag-
jai:azOrszággyűlésáltalválasztottelnöke,azOrszág-
gyűlésáltalválasztotttovábbiháromtag,továbbáaz
államháztartásértfelelősminiszterképviselőjeésaz
államháztartásért felelős miniszter által megbízott
szakértő.AfelügyelőbizottságOrszággyűlésáltalvá-
lasztottelnökétakormánypárti,azOrszággyűlésáltal
választotttovábbitagokataképviselőcsoportokjelölik.

AtagokmegbízatásaazOrszággyűlésmegbízatásának
időtartamáraszól,ésazOrszággyűlésmegbízatásának
megszűnéséigtart.

AzMNB felügyelőbizottságának tagjai 2014.május
5-ig,mandátumuklejártáig:

–JáraiZsigmond,elnök,
–Dr.KatonaTamás,
–MadarászLászló,
–Dr.RónaPéter,
–Dr.SzényeiGáborAndrás,
–VargaIstván,
–OrbánGábor(azállamháztartásértfelelősminiszter
képviselője),

–Dr.TóthAttilaSimon(azállamháztartásért felelős
miniszteráltalmegbízottszakértő).

AzévesjelentéskészítésénekidőpontjáigazOrszág-
gyűlésfelügyelőbizottságotnemválasztott.

2.3. Az MNB SzErvEzETE

AzMNBszervezetifelépítésénekalapjáta2013.július
1-jei,illetveazintegráltszervezettekintetében2013.
október1-jeihatállyalbevezetettműködésiésműkö-
désirányításirendképezi.Amunkaszervezetfelépítése
2014-benugyantöbbalkalommalisváltozott,azonban
ezekaváltozásoka2013.július1-jénkialakítottszer-
vezetistruktúrátalapjaibannemmódosították.

Amunkaszervezet 2014. december 31-i felépítését 
a szervezeti ábra szemlélteti.

2.4. Az MNB MiNT A KözPoNTi 
BANKoK EuróPAi rENdSzEréNEK 
TAgjA

Magyarország európai uniós csatlakozása az MNB
számára a Központi Bankok Európai Rendszeréhez
(KBER)történőcsatlakozást is jelentette.AKBERaz
1998 júniusában létrehozott, frankfurti székhelyű
Európai KözpontiBankból (EKB) és az EU-s tagálla-
mok nemzeti jegybankjaiból áll, irányító testületei

azIgazgatóságésaKormányzótanács,utóbbiazEKB
igazgatóságának tagjaiból, valamint az euroövezeti
tagállamokjegybankelnökeibőláll.AzEKBharmadik
döntéshozószerveazeurorendszerésazeuroövezeten
kívülitagállamokjegybankjaiközöttiintézményeskap-
csolatotbiztosítóÁltalánosTanács.Anegyedévente
ülésezőtestülettagjaazEKBelnöke,alelnöke,vala-
mintazEUösszestagországánakelsőszámújegybanki
vezetője.AzÁltalánosTanácselsődlegesfeladataaz
euroövezeticsatlakozáselőkészületeivelkapcsolatos
tanácsadás,azEKB-skonvergenciajelentésekelfoga-
dásaésazERM–IIműködéséneknyomonkövetése. 
EtevékenységekeretébenértékeliazERM–II-benrészt
vevő,euroövezetenkívülifizetőeszközökésazeuro
bilaterálisárfolyamánakfenntarthatóságát,továbbá
fórumotbiztosítamonetárisésazárfolyam-politika
összehangolására,valamintazERM–IIintervenciósés
finanszírozásimechanizmusánakkezelésére.AzÁltalá-
nosTanácsemellettközreműködikannakellenőrzésé-
ben,hogyazuniósjegybankokésazEKBtiszteletben
tartják-ea költségvetésmonetárisfinanszírozására,
valamintazállamiszektorpénzügyiintézményekhez
történőprivilegizálthozzáférésérevonatkozótilalmat,
résztvállalazEKBtanácsadóifunkciójánakbetöltésé-
ben,illetveastatisztikaiadatokgyűjtésében,éskikell
kérnivéleményétaszámviteliéspénzügyiadatszol-
gáltatásszabályainakváltozásával,azEKBtőkejegyzési
kulcsánakmegállapításávalkapcsolatoskérdésekben
is.AzÁltalánosTanácsmandátumaakkorszűnikmajd
meg,havalamennyitagállambevezetteazeurót.

Azún.EgységesFelügyeletiMechanizmus(SSM)2014.
november4-iindulásávalazEKBmegkezdteahitelinté-
zetekprudenciálisfelügyeletérevonatkozópolitikákkal
kapcsolatbanrábízottfeladatokellátását.Afelügyeleti
ésmonetárispolitikaifunkciókszervezetiszintűelkü-
lönítéseérdekébenafelügyeletifeladatokellátásátés
adöntésekelőkészítésétegyújonnanlétrehozotttes-
tület,azún.FelügyeletiTanácslátjael,adöntéshozatal
aKormányzótanácsfeladata.

2013.július9-énazEUTanácsajóváhagytaLettország
euroövezetbetörténőbelépését,így2014.január1-jétől
azeuroövezetitagállamokszáma17-ről18-raemelke-
dett.AKBER-tagokszáma2014soránnemváltozott.

AKBER-tagokegybenazEKBtulajdonosaiis,atulajdoni
arányokatazegyestagállamokEU-sGDP-bőlvalórésze-
sedése,valamintazEUteljeslakosságáhozviszonyított
arányaszerint (azEurópaiBizottságáltalösszeállított
statisztikai adatok alapján) határozzák meg. Az EKB
alaptőkéje 2013. július 1-jével 10,76milliárd euróról
10,825milliárdeuróranőttés2014soránnemváltozott.
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Jelenleg az EKB alaptőkéjének 70 százalékát az
euroövezetijegybankokjegyzik,azalaptőkefennmara-
dó30százalékapedigazeuroövezetenkívülitagállamok
jegybankjaiközöttoszlikmeg.Ezutóbbijegybankoknak
tőkerészesedésükelőremeghatározott,minimálisszá-
zalékánakbefizetésévelkellhozzájárulniukazEKBazon
működésiköltségeihez,melyekaKBER-tagságkapcsán
merülnekfel.Ahozzájárulásmértéke2010.december
29-tőlatőkerészesedés3,75százalékábankerültmegál-
lapításra(eztmegelőzően7százalékvolt).Atőkekulcsok
kiigazításáraaKBERésazEKBAlapokmányaalapján
ötévente,valamintabbanazesetbenkerülsor,haúj
tagállamcsatlakozikazEU-hoz,illetveazeuroövezethez.
2013második felében a tőkekulcsok a fent említett
ötéventeesedékesfelülvizsgálat,valamintLettország
euroövezeti csatlakozásamiatt kiigazításra kerültek,
ígyazMNBEKBalaptőkéjébőlvalórészesedése2014.
január1-jével1,3740százalékról1,3798százalékranőtt
(ennekkapcsánazMNB23544euroösszegűpótlólagos
befizetéstteljesítettazEKBfelé).

Az EKB döntéshozó szerveinekmunkájában fontos
szerepetjátszanakaKBER-bizottságok,melyekalap-

vetően döntés-előkészítő és koordinációs szerepet
töltenekbeakülönböző jegybanki funkciókszerinti
horizontálismunkamegosztásban,lefedveaközponti
bankiműködésvalamennyiterületétamonetárispo-
litikátólkezdveakommunikációnátastatisztikaiadat-
szolgáltatásig.Anemeuroövezetitagállamokközponti
bankjainakszakértőiazokonabizottságiülésekenvan-
nakjelen,aholaKBERegészétérintőésazÁltalános
Tanácskompetenciájábatartozókérdésekszerepelnek
napirenden.(AKBER-bizottságok,valamintazőkettá-
mogatótovábbifórumoktevékenységéta3.13.fejezet
mutatjabe.)Abizottságokegyelőremeghatározott
évesütemtervszerint,átlagosan4-5alkalommalülé-
seznekéstanácskoznakaszakterületüketérintőaktuá-
liskérdésekrőlanemeuroövezetitagállamokközponti
bankjainakszakértőirészvételével.

AzMNBvezetőiésilletékesszakértőitovábbraisaktí-
vanrésztvesznekezenbizottságok,illetveabizottsá-
gokáltallétrehozottmunkacsoportoktevékenységé-
ben.AKBER-bizottságimunka2014-benisrendkívül
hasznosfórumavoltaszakmaimunkánakéstapasz-
talatcserének.
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3. Beszámoló az MNB 2014. évi 
tevékenységéről

3.1. MoNETáriS PoliTiKA

AMonetárisTanács2014júliusábanlezártaakétévig
tartókamatcsökkentésiciklusát.Akétéveskamatcsök-
kentési ciklus eredményeként a jegybanki irányadó
rátaösszességében490bázisponttal,2,1százalékra
mérséklődött.Aglobálisanmeghatározójelentőségű
jegybankokkivételesenlazamonetáriskondíciókattar-
tottakfenn,amiahazaipénzügyieszközökkockázati
megítélésébenistükröződött,ésnövelteamonetáris
politikamozgásterét.

AMonetárisTanácsmegítéléseszerintakibocsátás
2014-benazerősödőgazdaságiaktivitásmellettvégig
elmaradtpotenciálisszintjétől,amunkanélküliségpe-
digmeghaladtaastrukturálistényezőkáltalmeghatá-
rozotthosszútávúszintjét.2014-benafogyasztóiárak
historikusanalacsonydinamikátmutattak.Aközéptávú
kilátásokatmegragadóinflációsalapfolyamat-mutatók
mérsékeltinflációsnyomástjeleztek.2014elsőfelé-
benazinflációnullaszázalékközelébenalakult,majd
azévsorántovábbcsökkent,jelentősenelmaradvaa3
százalékosinflációscéltól.2014folyamánazalapka-
matmérséklésétazalacsonyinflációskörnyezet,akö-
zéptávonismérsékeltinflációsnyomásésagazdaság
kihasználatlan kapacitásai indokolták, miközben az
országkockázatimegítélésénekalakulásaalapvetően
támogatóanhatott.AMonetárisTanácskiegyensúlyo-
zottéskonzervatívmonetárispolitikátfolytatott,az
inflációscélközéptávúelérése2014elsőfelébenaz
óvatosmonetárislazításfolytatásátindokolta.

Aglobálispénzpiacihangulatazévelsőfelébenválto-
zékonyanalakult,amibenjelentősszerepevoltannak,
hogyaglobálisanmeghatározójegybankokmennyisé-
gilazítóprogramjainakjövőjével,valamintazukrán–
oroszkonfliktussalkapcsolatosbizonytalanságnöve-
kedett.2014másodikfelébenakiéleződőgeopolitikai
konfliktusok,azamerikaijegybankeszközvásárlásainak
leállításaésakamatemelésénekmegkezdésekörüli
bizonytalanság,azEKB,a japánésakínai jegybank
monetáris lazítása, valamint az olajárak folytatódó
csökkenéseéreztettékhatásukataglobálispénzpiaco-
kon.AMonetárisTanácsmegítéléseszerint2014első

felébenanemzetközipénzügyikörnyezetmegnöveke-
dettbizonytalanságamellettismaradtmégmozgástér
kamatcsökkentésre,azonbanazóvatosmonetárispo-
litikaakorábbilépésköznélkisebbkamatcsökkentések
mellettvalósultmeg. JúliusbanaMonetárisTanács
lezártaakétéveskamatcsökkentésiciklustéshistori-
kusanalacsonyszintrecsökkentetteazalapkamatot.
Akamatciklus lezárásaután,2014második felében
aMonetárisTanácsúgyítéltemeg,hogyarendelke-
zésreállóinformációkalapjánazalapkamatelértarra
aszintre,amiaz inflációscélközéptávúelérésétés
areálgazdaságennekmegfelelőmértékűösztönzését
biztosította. A jegybanki előrejelzések feltételeinek
teljesülésemellettaközéptávú inflációscélelérése
alazamonetáriskondícióktartósfenntartásánakirá-
nyábamutatott.

inflációs folyamatok 2014-ben

AMonetárisTanácsúgy ítéltemeg,hogy2014-ben
folytatódottazinflációsfolyamatok2010-benmegkez-
dődött,akorábbiidőszakokhozképesteltérőtendenci-
ája.Afogyasztóiár-infláció–ajelentősmonetárislazí-
tásellenére,amonetárispolitikahatáskörénkívüleső
tényezőkkövetkeztében– jelentősenmérséklődött,

1. ábra
Az inflációs cél és az infláció alakulása a folytonos cél 
kijelölése óta
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azévfolyamánvégigazárstabilitásicélkéntkitűzött 
3százalékosértékalattalakult,többszörnegatívtarto-
mánybalépve.Azévesátlagosinfláció2014-ben–0,2
százalékvolt.

Azinflációscélnál2014-benérdembenalacsonyabb
inflációtöbbtényezőnekazegyütteskövetkezménye
volt.Azévfolyamántapasztalthistorikusanalacsony
inflációhoz főként az alacsony importált infláció,
anyersanyagárakalakulása,afeldolgozatlanélelmisze-
rek,aziparcikkekárindexénekváltozásai,akihaszná-
latlankapacitásoknagysága,azalacsonybérdinamika
és az inflációs várakozásokmérséklődése, valamint
aszabályozottenergiaáraktöbblépcsőbenvégrehaj-
tottcsökkentésejárultakhozzá.Azévutolsófelébenaz
inflációtovábbicsökkenésétleginkábbamérséklődő
olajármagyarázta.

Ajegybankinflációsalapfolyamatotmegragadómu-
tatóiishistorikusanalacsonydinamikátmutattak,ami

avisszafogottkülpiaciinflációnak,anyersanyagárakés
azimportáltinflációalakulásának,akihasználatlanka-
pacitásoknagyságának,azalacsonybérdinamikának,
az inflációs várakozásokmérséklődésének együttes
eredményevolt.Azerősödőgazdaságiaktivitásmel-
lettakibocsátáselmaradtpotenciálisszintjétől,ahazai
reálgazdaságikörnyezetésmunkaerő-piacitényezők
bárcsökkenőmértékben,detovábbraisdezinflációs
hatásúakmaradtak.Azalacsonyinfláció,ahorgonyzot-
tabbáválóinflációsvárakozásokelősegíthették,hogy
afeszesebbéválómunkapiaccsakmérsékeltgyorsu-
lástokozzonabéreknövekedésében.

Amonetárispolitikahosszútávonazárstabilitáseléré-
sévelésfenntartásával,valamintapénzügyirendszer
stabilitásánakbiztosításávaltudleginkábbhozzájárulni
agazdaságinövekedéshezésakiszámíthatómakrogaz-
daságikörnyezethez.

A monetáris politikai eszköztár változásai

Továbbra is jelentős kereslet mutatkozott 
a Növekedési Hitelprogram keretében elérhető 
hitelek iránt

ANövekedésiHitelprogram(NHP)2013.október1-jén
indultmásodikszakaszakeretébenazMNBfedezet
mellett0százalékoskamatozásúrefinanszírozásihitelt
nyújtottahitelintézetekszámára,amelyekeztkis-és
középvállalkozások (kkv-k) hitelezésére fordíthatták
legfeljebb 2,5 százalékos kamatmarzs felszámítása
mellettéslegfeljebb10évesfutamidővel.Amásodik
szakasz 500 milliárd forintos keretösszeggel került
meghirdetésre,amelyetaMonetárisTanács–figye-
lembevéveamindenkorimakrogazdasági,pénzügyiés
hitelezésikörnyezetet–2000milliárdforintigemelhet.
Azelsőszakaszhozképestváltozástjelent,hogyake-

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

2012 2013 2014
2014

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

Maginfláció 5,1 3,3 2,2 3,0 2,4 2,1 1,2

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

Járműüzemanyagéspiacienergia 12,0 –1,0 –2,1 –3,6 –0,4 –0,6 –3,7

Szabályozottárak 4,7 –3,7 –6,6 –7,3 –7,2 –6,5 –5,4

Fogyasztóiárszintváltozása 5,7 1,7 –0,2 0,0 –0,2 –0,1 –0,7

Változatlanadótartalmúfogyasztóiár-indexváltozása 3,5 1,2 –0,2 0,0 –0,2 –0,1 –0,7

Megjegyzés: A változatlan adótartalmú árindexnél a KSH az indirektadó-változások technikai hatásával korrigálja a fogyasztóiár-indexet. Egyes 
inflációs főcsoportok idősorai − néhány résztétel 2012 eleji átcsoportosítása miatt − visszamenőleg is eltérhetnek a korábbi években publikálttól.
Forrás: KSH
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retösszeglegalább90százalékaújhiteleknyújtására
fordítható,azazlegfeljebb10százaléklehetahitelki-
váltásaránya.

2014.január1-jétőlpénzügyivállalkozásokisnyújthat-
nakfinanszírozást(azMNBpartnerkörébetartozóhi-
telintézetrefinanszírozásamellett),továbbáakölcsön
mellettapénzügyi lízingmint termék iselérhetővé
váltaprogramkeretében.Amaximálisanfelvehető
hitelösszeg 3 milliárd forintról 10 milliárd forintra
emelkedett.Májusbantovábbifinomhangolásrake-
rültsor:aprogramkeretébenrefinanszírozhatófor-
góeszközhitelekfutamideje1évről3évreemelkedett.
Ahitelintézetekportfóliótisztításánakelősegítéseér-
dekébenemellettlehetővéváltújberuházásihitelből
olyankereskedelmicélúingatlanokbérbeadásicéllal
történőmegvásárlása,amelyek2014.március31.előtt
felmondásrakerültvagynemteljesítővéválthitelek
biztosítékaként(vagylízingügylettárgyaként)szolgál-
tak,illetveszolgálnak.Továbbáaberuházásihitelek,
illetveazazokhozkapcsolódórefinanszírozásihitelek
lehívásánakhatárideje fél évvelmeghosszabbításra
került.

A várhatóan tovább növekvő keresletre tekintettel
aMonetárisTanács2014. szeptember2-ánazNHP
második szakaszánakkeretösszegét500milliárd fo-
rinttal,1000milliárd forintramegemelteazévvégi
szerződéskötésihatáridőváltozatlanulhagyásamel-
lett.Eztkövetően,2014.október27-énaMonetáris
TanácsazNHPmásodikszakaszánakegyévveltörténő
meghosszabbításamellettdöntött,miveltovábbrais
jelentőskeresletmutatkozikakkv-krészérőlazNHP
keretébenelérhetőfixkamatozású,hosszúfutamidejű
forinthitelekiránt,miközbenapiacihitelkínálatikondí-
cióktovábbraistúlzottanszigorúak.Aprogrammeg-
hosszabbításátazeurópaiuniósforrásoklehívásában
rejlőlehetőségeknagyobbkihasználásaisszükséges-
sé tette,azeurópaiunióspályázatok jelentős része
ugyanisvárhatóana2015-ösévfolyamánkerülmajd
meghirdetésre.Apályázatokkiírásajelentőskeresletet
támaszthatmindazEU-stámogatásokelőfinanszíro-
zásáranyújtotthitelek,mindazezekhezkapcsolódó
beruházásihitelekiránt.

2014.december31-igaprogrammásodikszakaszá-
banahitelintézetek584,2milliárdforintösszegben
kötöttekszerződéstmikro-,kis-ésközépvállalkozások-
kal,amelyhezkapcsolódóanahitelintézeteknéllévő
refinanszírozásihitelállományaazévvégénmintegy
472,3milliárdforintvolt.Aprogramkétszakaszában
együttvévemintegy19000vállalkozásjutottfinanszí-
rozáshozközel1300milliárdforintösszegben.

Az önfinanszírozási koncepcióhoz kapcsolódva meg-
újult a jegybanki eszköztár

AzMNBMonetárisTanácsa2014.április23-aiülésén
döntöttazönfinanszírozásikoncepciórólésmonetáris
politikaieszköztáránakehhezkapcsolódómegújításá-
ról.Azönfinanszírozásikoncepcióabelsőfinanszírozás
felévalóelmozdulástsegítielő,amiaztjelenti,hogy
arányaibanakülföldibefektetőkazeddiginélkisebb,
ahazaiszereplők,alakosságésabankokpedigazed-
diginélnagyobbrésztvállalnakazállamháztartásfi-
nanszírozásából.Aprogramvégsőcélja,hogyabruttó
külsőadósságmérséklésénkeresztülcsökkenjenazor-
szágkülsősérülékenysége, illetveazállamháztartás
finanszírozásaésamagyarpénzügyirendszerstabilabb
legyen.

AzMNBeszköztáránakmegújítása abankokállam-
adósság-finanszírozásban játszott szerepéneknöve-
lésétcélozza:

–  a kéthetes kötvény 2014. augusztus 1-jétől jegy-
banki betéttéalakult,aminekrévénajegybankban
lekötöttbankiforrásokrészbenazállampapírokfelé
rendeződtekát;

–ajúnius26-tólrendszeresenmeghirdetettkamatcse-
re eszköz(IRS)akamatkockázatkezelését,ígyabanki
alkalmazkodásttámogatja;

–  a potenciális üzleti eszköztárrészévéválófedezett
hitelésértékpapírcsereinstrumentumokpedigpiaci
turbulenciaeseténnyújtanak likviditásisegítséget
ahitelintézeteknek.

Azirányadóeszközbetétesítésénekcéljaabankrend-
szer kéthetes állományának átterelése a forint ál-
lampapírokirányábaazönfinanszírozásiprogramnak
megfelelően.Akétheteseszközabetétesítés révén
veszítettlikviditásából,amiapénzeszközökátterelését
ösztönözte.Ugyanisakéthetesbetétlejáratelőttnem
törhetőfel,ésafedezetemellettforrássemvonható
beapénzpiacon,sempedigjegybankihitelfedezetéül
nemszolgálhatazeszköz.

AzMNB 2014 során 13 kamatcseretendert bonyo-
lítottle,melyekenösszesen405milliárdforintnév-
értékben kötött kamatcsereügyletet a partnerköré-
be tartozó hitelintézetekkel. A 3 és 5 éves lejáratú
kamatcsereügyletektendereinrendre210,illetve220
milliárdforintkerültmeghirdetésre,aszereplők219,
illetve351milliárdforintnyiajánlatotnyújtottakbe,az
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MNBvégül157,illetve248milliárdforintnyiajánlatot
fogadottel.

Azállampapírhozamoknakésapiacikamatcsereügy-
letekfixkamatlábánakakülönbségekéntelőállópi-
acikamatswap-felárakösszességébennemváltoztak
jelentősenazönfinanszírozásiprogrammeghirdeté-
seóta.A3és5éveskamatswap-felárakaprogram
meghirdetésétkövetőenrövid időre0körüliszintre
szűkültek,majdjúliuselejénvisszatértekakorábbi50
bázispontkörüliszintjükre,eztkövetőenpedigtöbbé-
kevésbéittismaradtakévvégéig.

Ahazaibankrendszersajáttulajdonúforintállampapír-
állományadecembervégén829milliárdforinttalma-
gasabbvolt,mint2013.decembervégén.Azönfinan-
szírozásikoncepciókeretébenértelmezettbázis(2014.
január,februárésmárciusvégiátlagos)állományhoz
képestszinténjelentősennőttabankokrepókorrek-
ciónélkülisajáttulajdonúforintállampapír-állománya.
Akamatcsereeszköz-tenderekenrésztvevőhitelinté-
zetekugyanisvállalják,hogyabázisidőszakihozképest
legalábbannyivalnövelikasajáttulajdonukbanlévő,
azkamatcsereügyletekhezkapcsolódóanelfogadha-
tóértékpapír-állományukkorrigáltértékét,amennyi
kamatcsereügyletet azMNB-velmegkötnek. Ennek
megfelelően,valamintazirányadóeszközbetétesíté-
sénekköszönhetőenelsősorbanazonbankoknövelték
állampapír-állományukat,amelyekrésztvettekazMNB
kamatcsereeszköz-tenderein,illetveamelyekapénz-
piacokon aktívak, számlaforgalmuk pedig jelentős
amérlegfőösszegükhözképest,ezértabetétesítésre
elfogadhatófedezeteikemelésévelkellettreagálniuk.
A jegybankiönfinanszírozásiprogrambannemérin-
tettbankokezzelszembencsökkentettékállampapír-
jaikállományát. Tehátaprogrambanvaló részvétel
alapjaibanhatároztamegabankokviselkedését,és
atényadatokalapjánazMNBprogramjaérdemben
elősegítetteazállampapírokbankivásárlásátésezáltal
ahazaiállampapírpiacstabilizálódását.

A bankrendszer forintlikviditás-kezelése

2014-benajegybankmérlegforrásoldaliforintlikvidi-
tástbefolyásolótételei(irányadóeszköz1,kötelezőtar-
talékteljesítéseésjegybankiegynaposbetétegyütt)
együttesen157milliárdforinttal,5860milliárdforintra
csökkentek.Elsősorbanaforgalombanlévőkészpénz-
állományemelkedéseszűkítettealikviditást.Ezenfe-
lülaNövekedésiHitelprogramkörülbelül350milliárd
forinttalbővítettealikviditást,ésaKincstáriEgységes

Számla(KESZ)ishozzájárultalikviditásnövekedésé-
hez.Azönfinanszírozásiprogrambejelentésétköve-
tően azÁKKmár nembocsátott ki devizakötvényt,
ami ceteris paribusszűkítetteajegybankmérlegetés
abankrendszerlikviditásátis.2014áprilisábanésok-
tóberébenatartalékköteleshitelintézetekújraválaszt-
hattaka2,3,4és5százalékoskötelezőtartalékráták
közül.Májusbanösszesen7,novemberbenpedig28
hitelintézetéltaváltoztatáslehetőségével.Ezáltalaz
átlagoskötelezőtartalékráta2,59százalékrólmájus-
ban2,87százalékranőtt,majdnovemberbenválto-
zatlanmaradt.

Azirányadóeszközbetétesítésétkövetőenjelentősen
bővült abankrendszeregynapos jegybankibetétál-
lománya.Azelső irányadóbetétitendert2014.au-
gusztus6-ántartottaazMNB,majdaugusztus13-án
lejártak az utolsó kéthetes jegybanki kötvények is.
Azaugusztus21-itenderenátmenetilegjelentősen,
mintegy500milliárdforinttal,4472milliárdforintra
csökkentazirányadóeszközállománya.Ezzelegyütt
azegynaposjegybankibetétállománymeglehetősen
magas,300-800milliárd forintos sávban ingadozott
augusztusvégén.Szeptemberbenakéthetesinstru-
mentumállományavisszaemelkedett5000milliárdfo-
rintkörnyékére,ésazegynaposbetétállományismér-
séklődött,igazazutóbbinaka200-400milliárdforint
körüliszintjeakorábbanmegszokottnáltovábbra is
magasabbvolt.Mígabetétesítéstmegelőzőenátlago-
san112milliárdforintvoltazegynaposbetétállomány,
augusztus6.ésszeptembervégeközöttátlagosan302
milliárdforintraemelkedett.Októberközepétőlazon-
banazegynaposbetétállományvisszatérta200mil-
liárdforintalattitartományba,éscsakahavi,illetve
évesszezonalitásnakmegfelelőenazegyeshónapok,
illetveazévvégénemelkedetteszintfölé.Ígyazutolsó
negyedévbenazátlagosegynaposbetétállománymár
csak137milliárdforintvolt.AHUFONIAabetétesítés
előttátlagosan59bázisponttaltartózkodottazalap-
kamatalatt,aztkövetőenpedigátlag76bázisponttal,
amiösszefüggésbenlehetamegnövekedettegynapos
betétállománnyal.

Amonetáristranszmissziószempontjábólkiemeltje-
lentőségűháromhónaposreferenciahozamokösszes-
ségébenkövettékajegybankialapkamatcsökkenését,
ugyanakkorakorábbinálnagyobbvolatilitástéskamat-
szintrevonatkozóvárakozásibizonytalanságottükröz-
tek.Januárvégén,aforinteuróvalszembenijelentős
gyengülésekor átmenetilegmegugrottak a referen-
ciahozamok,ésajegybankialapkamatfölékerültek. 

1AzMNB-kötvényekesetébenateljesállománytfigyelembevéve,nemcsakabankitulajdonbanlévőt.
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Eztkövetőenújraereszkedésnekindultakahozamok,
így az alapkamat-csökkentési ciklus végén újra az
alapkamatközelében,illetveazalatthelyezkedtekel.
Adiszkontkincstárjegy- (DKJ-)hozamazévmásodik
felébenjelentősenelmaradtazalapkamattól.Azala-
csonyDKJ-hozamrészbenazönfinanszírozásiprogram-
nak,2részbenpedigazÁllamadósság-kezelőKözpont
csökkentettDKJ-kibocsátásánaklehetettköszönhető.
Alegfrissebb,novemberiadatokalapjánabankirövid
lejáratúvagylegfeljebb1éveskamatfixálásúhitel-,il-
letvebetétikamatlábakafogyasztásihiteleketleszá-
mítvaidomultakazalapkamat-csökkentéshez.

Devizalikviditást nyújtó eszközök

Devizatenderek

AMonetárisTanács2014. szeptember23-aiülésén
döntöttarról,hogyazMNBabankrendszerszámára
biztosítjaalakosságidevizahitelekkivezetéséhez–en-
nekrészekéntazelszámoláshozésaforintosításhoz–
szükségesdevizamennyiségét.Ajegybankiprogram
célja,hogyalakosságidevizahitelekkivezetésegyor-
san,rendezetten,apénzügyirendszerstabilitásának
megőrzésemellettésaforintárfolyamáragyakorolt
érdemihatásnélkülmenjenvégbe.Minthogymindaz
elszámolás,mindadevizajelzáloghitelekforintosítása
nyitjaabankrendszerdevizapozícióját,ígyaztaban-
koknakdevizavásárlásávalzárnikell.Annakérdekében
hirdettemegazMNBaprogramját,hogyabankide-
vizakeresletneadevizapiaconjelenjenmeg,ésígyne
járjonkedvezőtlenhatássalazárfolyamésapénzügyi
stabilitásszempontjából.Adevizakínálatbiztosítása
ajegybanknemzetközitartalékábóltörténik.

Azügyfelekkeltörténőelszámolásokhozkapcsolódó-
ankétújeszköztdolgozottkiajegybank.3Egyarö-
vidkülsőadósságcsökkentésénekfeltételéhezkötött
euroeladásieszköztésegyfeltételnélküli,hosszúlejá-
ratúdevizaswappalkombinálteuroeladásiinstrumen-
tumot.Afeltételeseszközre2milliárd,afeltételnél-
külirepedig1milliárdeuróskeretetallokáltazMNB.
AzMNB2014.október13-tóltarttendereket,melye-
ketelőbbhetirendszerességgeltartott,majddecem-
ber1-tőlbankiigényeseténhirdetmeg.AzMNBaz
eszközökkellegalább2015.márciusvégéigállrendel-
kezésre.Ajegybankdecembervégéigösszesen1081

millióeurótadottelatendereken,ebből293milliót
afeltételes,788millióeurótpedigafeltételnélküli
eszközön.

Adevizahitelekkonverziójáhozkapcsolódóanszintén
egyarövidkülsőadósságcsökkentésénekfeltételéhez
kötöttésegyfeltételnélküliinstrumentumotvezetett
beazMNB,utóbbiesetébenazelszámolásiszakasz-
hozképestbővítveabankokáltalelérhetőfutamidők
körét.November10-énés11-éntartotttendereket
a jegybank, ezt követőenpedigbanki igényesetén
hirdetimegaz instrumentumokat, legfeljebb2015.
januárvégéig.Abankrendszerkonverziókhozkapcso-
lódófedezetiigényekb.8milliárdeuro,amitszinte
teljesegészébenajegybanktólelégítettki:évvégéig
összesen7944millióeurótallokáltazMNBahitelinté-
zetekszámára(1655milliótafeltételesés6289milliót
afeltételnélkülieszközön).

A jegybanki euroeladási tenderek sikeresek voltak
abbanazértelemben,hogyaforintárfolyamáranem
gyakorolthatástazelszámolásésaforintosítás.Arö-
vid külső adósság csökkentésére vonatkozó feltétel
bővítiazMNBdevizatartalékbelimozgásterét,afel-
tételnélkülieszközökpedigahosszúlejáratúswapok
révénbiztosítják,hogyidőbenelnyújtvacsökkenjen
adevizatartalék.Ezáltaladevizatartalék-megfelelés
akövetkezőévekbenfolyamatosanbiztosított.

Jegybanki devizacsere-ügyletek

Azévenbelülilejáratúdevizacsere(FX-swap)piaciho-
zamfelárakmérsékeltszintentartózkodtak2014.első
félévében,amásodikfélévbenazonbankissékitágul-
tak.AzelsőfélévbenaBloombergjegyzésekbőlszá-
mítottátlagosegynaposfelár20bázispont,azennél
stabilabb3hónaposfelárpedigátlagosan50bázis-
pontvolt.Akonszolidáltfelárakösszhangbanvoltak
hazánkkedvezőkockázatimegítélésével.Ugyanakkor
a külföldi szereplőkmérlegátrendezéséhez kapcso-
lódóanazegyesnegyedévekvégénadevizaswapok
piacán ezúttal ismegfigyelhető volt a deviza iránti
túlkereslet,amiazegynaposfelárátmenetimegug-
rásához vezetett: az egynapos felármárcius 31-én
200bázispontot,június30-án300bázispontottettki.
Augusztusvégén,szeptemberelejénnemcsakarövid
lejáratúállampapírpiacon,hanemaforintdevizacsere

2AzMNB-kötvénybetétesítésétkövetőenmegnőttabankrendszerkeresletealikvidforinteszközök–ígyaDKJ-késazegynaposbetét–iránt,ami
hozamleszorítóhatásúvoltaforintpénzpiacon.Ezrészbenannakvoltköszönhető,hogyabankiMNB-kötvényállománymegszűntévelcsökkent
abankokjegybankáltalelfogadhatófedezeteinekköre,részbenpedigannak,hogyazegyébMNB-kötvénytulajdonosokabetétesítéstkövetően
rövidlejáratúforintbetétekethelyeztekelabankrendszerben,amitabankrendszerigyekezettlikvideszközökbefektetni.

3Ajegybankieuroeladásitenderekrőlnyújttájékoztatástazalábbiinternetesoldal: 
http://www.mnb.hu/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_eszkoztar_tenderek/deviza-tenderek.
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ügyletekpiacánisjelentősencsökkentekazimplikált
forinthozamok, amivel együtt a devizaswap-felárak
kitágultak.Ígyamásodikfélévreazátlagosovernight
szpred50bázispontra,azátlagos3hónaposfelárpe-
dig80bázispontraemelkedett.Továbbáazévvégén
ezúttalismegfigyelhetővoltaszezonálisfelártágulás
arövidlejáratúswappiacon:azovernightszpreda630
bázispontotiselérteazévutolsónapján.

Ahagyományos (egynapos, egy-két hetes, illetve 3
hónapos)jegybankieurolikviditástnyújtóeuro/forint
FX-swapeszközökirántamegelőzőévbentapasztaltnál
nagyobbkeresletmutatkozott2014-ben.Azegynapos
eszközttovábbraisalapvetőenanegyedévekutolsó
napjánhasználtaabankrendszer:március31-én100
millió, június30-án342millió,december31-énpe-
dig1117millióeurótallokáltajegybankazegynapos
tenderen.Ezenfelülszeptembertőlújraigénybevet-
teabankrendszera3hónaposeszköztis,melyetezt
megelőzőenutoljára2012.márciusbanhasználtak.A3
hónaposjegybankiswapállomány900millióeurónte-
tőzöttdecemberben,majdévvégére350millióeuróra
mérséklődött.Továbbáegyévvégénátnyúlóegyedi
kéthetesswapeszköztismeghirdetettajegybankahi-
telintézetekdevizalikviditás-kezeléséneksegítésecél-
jából,amelyenösszesen20millióeuróthelyezettki.

A 2013-ban bevezetett, az NHP III. pilléréhez kap-
csolódó jegybanki FX-swap és CIRS (többdevizás
kamatswap)tenderekenahitelintézetipartnerekszá-
máraallokáltteljesswapállomány568millióról781

millióeuróraemelkedettazelsőfélévben.Ajúniusvégi
kintlevőségekeredetifutamideje6,27és30hónapos
volt.Magyarországkülsősérülékenységemérséklődé-
sének,akedveződevizaswap-piacikondícióknak,va-
lamintazönfinanszírozásikoncepciókidolgozásának
köszönhetőenindokolatlannáváltafeltételhezkötött
jegybankidevizaswapokfenntartása.Amegváltozott
körülményeketmérlegelveaMonetárisTanácsazNHP
III.pillérétalkotódevizaswaptenderekmegszünteté-
sérőldöntött2014.július1-jeihatállyal.Adecember
31-iállomány581millióeurovolt.

3.2. A PéNzügyi 
KözveTíTőReNDSzeR STABiliTÁSA

AzMNBtv.értelmébenajegybankelsődlegescéljaaz
árstabilitáseléréseésfenntartása.AzMNBelsődleges
céljánakveszélyeztetésenélkültámogatjaapénzügyi
közvetítőrendszerstabilitásánakfenntartását,ellenál-
lóképességéneknövelését,afenntarthatógazdasági
növekedéstésarendelkezésreállóeszközökkelaKor-
mány gazdaságpolitikáját, valamint a Pénzügyi Fel-
ügyeletekEurópaiRendszerébenbetöltötttagságára
tekintettelellátjaazEurópaiBankhatóság,azEurópai
Biztosítás-ésFoglalkoztatóinyugdíj-hatóság,azEuró-
paiértékpapír-piaciHatóságésazEurópaiRendszer-
kockázatiTestülethatáskörébőleredő,MNB-reháruló
feladatokat,illetveellátjaahazaipénzügyiközvetítő-
rendszerfelügyeletét.2014.szeptember16-tólpedig
különtörvénybenmeghatározottjogkörébenszanálási
hatóságkéntiseljár.

3. ábra
A jegybank devizacsere-eszközeinek igénybevétele – 
nyitott állományok
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Megjegyzés: a Növekedési Hitelprogram III. pilléréhez tartozó swapok 
nélkül.
Forrás: MNB.

4. ábra
A Növekedési Hitelprogram iii. pilléréhez tartozó 
devizacsere-állományok
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AzMNBazelmúlt évekgyakorlatánakmegfelelően
2014folyamániskétszerpublikálta(május22.ésnov-
ember12.)aPénzügyi stabilitási jelentéscíműkiad-
ványát,továbbánegyedévesgyakorisággalközzétette
ahitelezéslegfrissebbtrendjeinekalakulásátbemuta-
tófelméréseinekeredményeitHitelezési folyamatok 
címen.

A pénzügyi rendszer legfontosabb 
folyamatai

A pénzügyi stabilitás kockázatait átfogóan értékelő
Pénzügyi stabilitási jelentésekrészletesenbemutatják
afőkockázatokat.Abankokmérlegébenlévőlegfőbb
kockázatokgátatszabnakazegészségeshitelezésnek,
ígyagazdaságkellőnövekedésének.A2014.május22-
énmegjelentPénzügyi stabilitási jelentésrészletesen
tárgyaljaabankrendszerátalakulásánakpreferáltirá-
nyait.Acél,egyagazdaságinövekedéstfenntartható
módontámogató,stabilésjövedelmezőbankrendszer
kialakulása,melyhezabankrendszermérlegénekesz-
közoldaliátalakításánkeresztülvezetazút.Ahitelpiac
fenntarthatóbővülésénekelőfeltételeabankszektor
hitelportfóliójánakmegtisztulásaésazintézményimű-
ködésnormalizálódása.Avállalatiszegmensbenama-
gasnemteljesítőhitelállomány,a lakosságioldalon
pedigadevizahitelekmagasarányajelentettaromló
portfólióminőségénkeresztüljelentőskockázatot.

Alakosságidevizahitelekproblémakörétazárfolyam-
réssemmisségeésatisztességtelenkamat-ésdíjeme-
lésekmiatti elszámolás, a „etikus bankrendszerre”
valóáttérés,ésaforintosításrendezi.Azelszámolás
hatásáraaháztartásokdevizahitel-állományaérdem-
benmérséklődik.Azárfolyamrésésatisztességtelen
kamatemelésekelszámolásakülönbözőképpérintiaz
adósokatazegyedihitelfeltételek(futamidő,kamat-
emelésekmértéke, árfolyamrés, felvétel időpontja)
függvényében. Az intézkedéseknek összességében
pozitívhatásalehetaportfólióminőségre.Acsökke-
nőtörlesztőrészleteknekköszönhetőenalacsonyabb
nemteljesítésivalószínűséggellehetszámolni.Ahi-
telkockázatokatérdembentovábbmérsékliaforinto-
sításmiatteltűnőárfolyamkockázatis.Mindezpedig
középtávonaportfólióminőségénekjavulásairányába
hat.A„etikusbankrendszerre”valóáttérésésafo-
rintosításhozzájárulabankimérlegektisztulásához,
akockázatokcsökkenéséhez,aversenyerősödéséhez.
Ezzelabankrendszerikonszolidációgyorsulhat,aminek
aköltségoldaliszinergiákkiaknázásaislökéstadhat.

AzMNBérdemiszerepetvállaltadevizahitelekren-
dezésénekfolyamatában.Azelszámolásban–miután

a2014.éviXL. törvénya technikai részletekszabá-
lyozásátrészbenazMNBhatáskörébeutalta–aBank
összesen4MNBrendeletmegalkotásávalvettrészt.
AzMNBmindenekelőttmeghatároztaahitelekátszá-
mításánakésa fogyasztóiköveteléskiszámításának
pontos módját, mind a szerződésnek megfelelően
teljesítő,mindakésedelmesadósokravonatkozóan.
KülönMNBrendeletvonatkozottazonvégelszámolás
ésfelszámolásalattállóintézményekre,melyekeseté-
bennemállnakrendelkezésremegfelelőadatokafo-
gyasztóiköveteléskiszámításához,valamintazMNB
különMNBrendeletbenszabályoztaabankok tájé-
koztatásikötelezettségétis.Aforintosításbanajegy-
bankadevizatartalékkalvaló rendelkezésreállással
vett részt, így lehetővé téveabankrendszerkinyíló
devizapozíciójánakpiacifeszültségeknélkülizárását.
Aetikusbankrendszerrevalóáttérésbenpedigaka-
mat-éskamatfelár-változtatásimutatókelbírálásával
ésazokellenőrizhetőségéneklehetővétételévelvett
résztaBank.

A portfóliótisztítás felgyorsítása céljából az MNB
a 2014. november 12-ei Pénzügyi stabilitási jelen-
tésben bemutatott lépéseket tetteabankokmérle-
gébenlévőkockázatokcsökkentéseirányába,annak
érdekében,hogyabankrendszerkellőképpentámo-
gassaagazdaságinövekedést.Akereskedelmiingat-
lanhiteleknélajegybankáltalfelállítotteszközkezelő
segíthetiaportfólióerőteljestisztítását.Ahatékony
portfóliótisztítást a követelésvásárlói piac hiánya,
apiaconkialakulttúlkínálat,valamintanyomottke-
resletgyakorlatilaglehetetlennéteszi.Emiattjelentős
mértékűahosszútávraberagadtproblémásállomány,
amiszámottevőforrásokatéstőkétkötle.Ezenfelül
amérlegbenrejlőkockázatokóvatossáteszikaban-
kokatahitelezésben.Ajegybankkezdeményezésére

5. ábra
lakossági svájci frank-hitelállomány néhány régiós 
országban
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2014novemberébenfelállítotteszközkezelőhatéko-
nyanorvosolhatjaarosszminőségűvállalatiportfólió
problémáját. Az eszközkezelő előnye, hogy relatíve
kevés követelés és ingatlan befogadásával jelentős
erőforrásokat,köztüktőkétéslikviditásttudabank-
rendszerbenfelszabadítani,miközbenérdembencsök-
kenhetanemteljesítővállalatihitelekaránya.

Abankrendszer2014soránkiemelkedőenvesztesé-
geslett,deatulajdonositőkeemeléseknekköszönhe-
tőenhelyzetetovábbraisstabil.Bankrendszeriszin-
ten a tőkeellátottság 2014 végén ismegfelelő, bár
atőkepufferekkoncentráltak.Aszolvenciastresszteszt
eredményeiaztmutatják,hogyegykedvezőtlenmak-
rogazdaságiforgatókönyveseténiskezelhetőmértékű
tőkehiánykeletkezik.Abankszektorlikviditásihelyzete
továbbraiserős,azárfolyamrésésazegyoldalúkamat-
emeléstisztességtelenségemiattielszámolás,illetve
adevizajelzáloghitelekforintosításaszélsőségeseset-
benislegfeljebb20százalékkalcsökkenthetiajelen-
legilikviditásitartalékokat,amimégígyismegfelelő
puffertjelent.

2014sorána lakosságihitelállománytovábbzsugo-
rodott,avállalatihitelezésbenazonbansikerültfor-
dulatotelérni,sebbenmeghatározószerepevoltaz
NHP-nak. Az NHPmásodik szakaszában részt vevő
hitelintézetekdecembervégéig584,2milliárdforint4 

összegbenkötöttekszerződéstközel14000vállalko-
zással.Ennekközel97százalékaújhitel,amelynek61
százalékaújberuházásihitel,27százalékaújforgóesz-
közhitelés12százalékaEU-stámogatásokelőfinanszí-
rozásáranyújtotthitel.Ahitelezésifolyamatokalakulá-
saésagazdaságinövekedésregyakoroltvárhatóhatás
szempontjábólkedvezőtendenciátjelentazújberu-
házásihitelekmagasrészaránya.Ahitelkiváltásokés
azonbelülisadevizahitel-kiváltásokalacsonyaránya
aztmutatja,hogyavállalkozásokjelentősrészemár
azelsőszakaszbanéltdevizahitel-kiváltásiigényével.

Aprogrammásodikszakaszábanazátlagoshitelméret
csökkenésefigyelhetőmegazelsőszakaszhozképest,
amiarraengedkövetkeztetni,hogyahitelintézetek
egyreinkábbhajlandóakkisebbvállalkozásokatisfi-
nanszírozni.AzI.pillérbenlétrejöttügyletekenbelül
azújberuházásihitelekátlagosmérete23millióforint,
azújforgóeszközhiteleké57millióforint,mígazEU-s
hiteleké36millióforint.Mígaprogramelsőszakaszá-
banmindenharmadikújberuházásihitelvolt10mil-
lióforintalatti,amásodikszakaszbanezmárminden
másodikhitelrőlelmondható.Ahitelméretcsökkenése
összhangbanállahitelhez jutóvállalkozásokkisebb
átlagosméretével: azelső szakaszbanakihelyezett
hiteleknegyede,amásodikszakaszábanharmadake-
rültmikrovállalkozásokhoz.Akisebbéskockázatosabb
vállalkozások finanszírozáshoz jutásában segítséget
jelentettapénzügyi lízingmintfinanszírozási forma
lehetővétételeaprogramban.Amásodikszakaszban
61,3milliárdforintértékbennyújtottakahitelintézetek
pénzügyilízinget,mintegy4900vállalkozásnak.Foly-
tatódottahitelekregionáliskoncentrációjánakcsök-
kenése:mígazelsőszakaszbanahitelektöbbmint
harmadairányultaKözép-Magyarországrégióba,addig
amásodikszakaszbancsupánahiteleknegyede.

AzMNB2014márciusábanjelentettemegamagyar
bankrendszer jövőképéről szóló vitaanyagát, Hová 
tart a magyar bankrendszer? – Vitaanyag a magyar 
bankrendszer kilátásairól, valamint a jegybank jövő-
képéről a bankrendszerrel kapcsolatban címen.Aban-
kokmérlegébenlévőkockázatokcsökkenésévelvagy
megszűnésévelazelkövetkezőévekbenegyegészsé-
ges,afenntarthatógazdaságinövekedésttámogató,
stabilésjövedelmezőbankrendszeralakulhatki,amely
kevesebb,dejobbanversenyzőésköltséghatékonyabb
bankokbóláll.Aváltozásokakonszenzusos jövőkép
kialakulásánakirányábamutatnak.Emellettaetikus
bankrendszerkritériumai,amelyekmeghatározzákaz
árazást,akamatvagykamatfelárobjektívemelésé-

6. ábra
Nem teljesítő projekt-, és egyéb vállalati hitelek 
a bankrendszerben
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4Ebbőla2014-esévben558milliárdforintotszerződtekleahitelintézetek.
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nekkritériumait,azegyszerűhitelkiváltáslehetőségét,
mindsegítikegy,amagyargazdaságérdekeitlegjob-
banszolgálóbankrendszerkialakulását.

2014-beniselkészültajegybankPiactudásfelméré-
se,amelynekkeretébenajegybankmunkatársaitöbb
mint10pénzintézetetkerestekfel,sazintézmények
képviselőivelmegvitattákazadottintézmény,illetve
amagyarbankrendszerállapotát,valamintaszektor
jövőjét leginkábbbefolyásoló tényezőket.Abankok
képviselőiazáltalukérzékeltkockázatokközülade-
vizahitelesekproblémájánakmegoldásátcélzóintéz-
kedéseket, illetveazügyfelekfizetésihajlandóságá-
nak romlásátemlítették leggyakrabban.A felmérés
eredményeiamájusbanpublikáltJelentés a pénzügyi 
stabilitásról címűkiadványbankerültekbemutatásra.

A jegybank makroprudenciális szabályozói 
tevékenysége

AzMNBa2014-esévsorántöbbmakroprudenciális
eszköztvéglegesített,majdvezetettbe,illetveszámos
eszköz módszertanának kidolgozását kezdte meg.
2014-benfelülvizsgálatrakerültahitelintézetekhosszú
távúdevizálislikviditásátszabályozómutató(DMM),
kidolgozásrakerültekazún.adósságfékszabályok(ajö-
vedelemarányostörlesztőrészletmutató(JTM)ésahi-
telfedezetimutató(HTM),valamintazMNBszakértői
aktívanrésztvettekazelszámolásitörvényhezkapcso-
lódóMNBrendeletekkialakításában.Ajegybankmun-
katársaitovábbáelkezdtékarendszerszintenjelentős
bankokazonosításával,azanticiklikustőkepuffer,va-
lamintarendszerkockázatitőkepufferrelkapcsolatos
módszertankidolgozásátis.

A2013.október1-jétőlhatályosMNBtv.-nekmeg-
felelően, az MNB makroprudenciális hatóságként
rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentését
elősegítőjogszabályokatalkothat.AzMNBakorábban
kormányrendeletáltalelőírtlikviditásimutatókatkét
különMNBrendeletbenszabályozta.Ahitelintézetek
rövidtávúlikviditásifedezetikövetelményeirőlszóló
előírásokatazMNBváltozatlanformábanvetteátúj
rendeletében,mígadevizafinanszírozás-megfelelési
mutatót(DMM)szabályozóMNBrendeletben–amely
ahitelintézetekhosszabbtávúdevizalikviditásáravo-
natkozó előírás – egy tartalmában és mértékében
felülvizsgáltszabályozástalkotott.ADMM2014első
félévébenmegvalósultfelülvizsgálatasoránegyrészt
módosultamutatószámításimódja,másrésztamu-
tatószintjénekfokozatosemeléseiselőírásrakerült.
Ezentúlmenően–azesetlegespiactorzítóhatásokat

elkerülendő–aszabályozáskiterjesztésrekerültakül-
földihitelintézetekmagyarországifióktelepeireis.Azúj
EU-s szintű likviditási előírások kapcsána jegybank
szakértői az első negyedévben részt vettek a 2014
júniusábanindultlikviditásfedezetimutató(Liquidity
CoverageRatio–LCR)adatszolgáltatásifeltételeinek
előkészítésében.

A túlzott lakossági eladósodás és a devizahitelezés
újbólifelfutásánakmegakadályozásaérdekébenajö-
vedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti
arányokszabályozásárólszóló32/2014.(IX.10.)MNB
rendelettel azMNBújmakroprudenciális szabályo-
zást alkotott. A 2015. január 1-jétől hatályba lépő
ún.adósságfék-szabályozásalapvetőenkétfőpillér-
bőláll.A jövedelemarányostörlesztőrészletmutató
(JTM)azügyfelek rendszeres, legális jövedelmének
meghatározottarányában korlátozza azúj hitel fel-
vételekormaximálisanvállalhatótörlesztésiterheket
és ezáltalmérsékli az ügyfelek eladósodását. A hi-
telfedezetimutató (HFM) a fedezett hiteleknél (pl.
jelzáloghitelek) a fedezetek (lakásérték) arányában
korlátozzaa felvehetőhiteleknagyságát.Abeveze-
tésrekerülőkorlátoknemjelentenektúlzottszigorí-
tásta forinthitelekesetében,azonbanamennyiben
azMNBerőteljes lakosságihiteldinamikátészlel,az
adósságfék szigorításával korlátozni fogja a túlzott 
hitelkiáramlást.

A2014.éviXL.törvénymeghatároztaafogyasztókkal
való elszámolás elveit és keretrendszerét, valamint
felhatalmaztaazMNBelnökétarra,hogyajegybank
speciálisszaktudásátfelhasználvaazelszámolásrész-
letszabályaitrendeletbenszabályozza.Ezekkapcsán
ajegybankszakembereiapiaciszereplőkképviselő-
ivelegyeztetve2014novemberébenésdecemberé-
ben,intenzívszakmaimunkaeredményeképphárom
MNB rendelet keretébenkidolgoztákazelszámolás
szabályait.AzMNBrendeletektartalmazzákazelszá-
molásalapmódszertanát,aspeciáliseseteket(kedvez-
mények,késedelem,árfolyamgátstb.)kezelniképes
módszertanokat, a pénzügyi teljesítés határidejét,
valamintavégelszámolásvagyfelszámolásalattálló
pénzügyiintézményekelszámolásáhozszükségesbecs-
lésimódszertant.

A2014-esévfolyamánelkezdődöttarendszerszinten
fontosintézményekazonosításávalkapcsolatosmód-
szertan kidolgozása. Az Európai Rendszerkockázati
Testület(ESRB)anticiklikustőkepufferrelkapcsolatos
ajánlásánakmegjelenésétkövetőenazMNBszakértői
megkezdtékamódszertantovábbfejlesztésétis.
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Jelentős rendszerkockázatként került azonosításra
anemteljesítővállalatiprojekthitelekstabilanmagas
aránya.Aproblémakezelésérefelmerülhetarendszer-
kockázatitőkepuffer(SystemicRiskBuffer–SRB)beve-
zetése,melyneklehetőségeitazMNB2014folyamán
megvizsgálta.AzSRBegyrészrőlamérlegtisztítástnem
végzőintézményekeseténamegemelkedőtőkeelő-
írásokmiattnövelhetiazoksokkellenállóképességét,
másrésztatőkekövetelményekésígyatőkeköltségek
megemelésénkeresztülhatékonyanösztönözhetiaz
intézményeketamérlegtisztításra.

AzMNBszakértőia2014-esévsoránisfigyelemmel
kísértékapénzügyirendszertérintőnemzetközisza-
bályozási folyamatokat.Aktívanrésztvettektöbbek
közöttazEurópaiBankhatóság(EBA)NettóStabilFi-
nanszírozásiMutató(NetStableFundingRatio–NSFR)
európai szabályozásának kialakításával kapcsolatos
munkacsoportban,valamintazESRBnemzetiésha-
tárokonátívelőmakroprudenciálispolitikaiintézkedé-
sekkelfoglalkozómunkacsoportjaibanis.

3.3. fElügyElETi TEvéKENySég éS 
fogyASzTóvédElEM

Az MNB felügyeleti stratégiájának 
jóváhagyása

2014júliusábanaPénzügyiStabilitásiTanács–aMo-
netárisTanácsáltallefektetettstratégiaikeretekközött
–elfogadtaazMNBfelügyeletistratégiáját.A2014-
től2019-igtartó időszakravonatkozóstratégiaáltal
megfogalmazott felügyeleti jövőképben egy stabil,
versenyző, közbizalmat élvező pénzügyi szektor és
azaztfelügyelő,formáló,erősMNBáll.Afelügyeleti
tevékenységelsődlegescéljaapénzügyirendszersta-
bilitásánakfenntartásaéstámogatása,továbbáhogy
azintegráltfelügyeletieszköztársegítségévelapénz-
ügyiszereplőkrendszerbeésegymásbavetettbizalmát
helyreállítsaésmegerősítse.Ajövőkép,aküldetésés
a rendelkezésre álló információk alapján határozta
megazMNBapénzügyirendszeregészére,ésazegyes
szektorokravonatkozópiacicélokat,valamintfelügyelt
szektoronkéntaszektorálisfókuszpontokat.Afelügye-
letistratégiakeretetadottakiemeltfelügyeletiellen-
őrzésicélterületekésazévesfeladatokmeghatáro- 
zásáhozis.

Afelügyeletistratégiamellékletétképezőösszefoglalót
azMNBinternetesoldalánnyilvánosságrahozta5.

Mikroprudenciális felügyelés

Hitelintézetek felügyelete

Ahitelintézetekfelügyeletiterületefigyelmétatavalyi
évbenazújstratégiafókuszábanállóstabilitásésbiza-
lomerősítésétszolgálófeladatokraösszpontosította.

Apénzügyirendszerintézményiszintűstabilitásának
biztosítása,apiactisztítása,valamintahitelintézeti
rendszer transzparenciájának erősítése érdekében,
valamint a takarékszövetkezeti szektor integrációs
folyamatainak eredményeként az MNB 2014-ben
több intézmény esetében kivételes intézkedéseket
kezdeményezett.Azintézkedésekeredményeképpen
6szövetkezetihitelintézet(KörmendésVidékeTaka-
rékszövetkezet,OrgoványésVidékeTakarékszövetke-
zet,AlbaTakarékszövetkezet,TiszaTakarékszövetke-
zet,SzéchenyiIstvánHitelszövetkezet,MagyarVidék
Hitelszövetkezet)ésegykereskedelmibank(Széchenyi
KereskedelmiBankZrt.)működésiengedélyekerült
visszavonásra. Az intézkedések célja – a betétesek
védelmemellett–atöbbipiaciszereplőtfenyegető
problémákeszkalációjánakmegelőzésevolt.

Az MNB felügyeleti tevékenységének prioritásai
között kiemelt helyen szerepelt a hitelintézetek
portfóliótisztításának gyorsítása. Ennek jegyében
aktívan és eredményesen közreműködött az Euró-
paiKözpontiBank(ECB)általkezdeményezettátfogó
eszközminőség-vizsgálatban (AQR), amely az Unió
legjelentősebb hitelintézeteinek eszközminőségét
hivatott egységes módszertan alapján átvilágítani.
AzátvilágításeredményeképpenEurópa-szerteátlát-
hatóanésazonosmódszertanszerintváliklehetővé,
a2014.január1-jétőlegységesuniósszabályozásban
(aCRDIV-ben,illetveaCRR-ben)foglaltkövetelménye-
ketanagybankokkalszembenérvényrejuttatni.

Ahelyszíni és ahelyszínen kívülimikroprudenciális
felügyelésközpontifeladata–összhangbanafelépült
magashitelkockázatcsökkentéséreirányulófelügyelési
prioritással–valamennyihitelintézetesetébenaprob-
lémáskövetelésekkezelésénekellenőrzésevolt.2014-
benazátfogóvizsgálatoksoránhangsúlyosszerepet
kapotttovábbáazNövekedésiHitelprogramkeretében
kihelyezetthitelekellenőrzése.Ezenfelülalegnagyobb
bankokéscsoportokesetébenazújlikviditásielőírá-
soknakvalómegfelelésértékelése,valamintahely-
reállítási tervek ellenőrzése állt fókuszban, illetve

5 http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2423424/14_07_31_Felugyeleti_strategia_abra.pdf
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megkezdődöttafenntarthatóüzletimodelltértékelő
vizsgálatokalapjainaklefektetése.

Azüzletimodellalapúmegközelítés–melyazEuró-
pai Bankfelügyelet (EBA) ajánlása és a nemzetközi
példákfigyelembevételévelkerülkialakításra–ajö-
vőbenméghatékonyabb intézményfelügyelést tesz
lehetővé. A részletes pénzügyimodell segítségével
hamarabbfeltárhatóakazesetlegeskockázatok,illet-
veprognosztizálhatóaszabályozóielvárásoktólvaló
eltérés.EzenfelülazMNBpontosabbképetkaphataz
egyesintézményekműködéséről,jövedelmezőségük
várhatóalakulásárólésstratégiájukfenntarthatóságá-
ról.Mindezsegítségetnyújthatahazaipénzügyirend-
szerfolyamatainakalapos,előretekintőismeretéhez,
akockázatokidőbentörténődetektálásáhozésezáltal
apénzügyistabilitásbiztosításához.

A jegybank értékelése szerint a szövetkezeti hitel-
intézetek egyedi kockázatainak csökkentéséhez je- 
lentősmértékbenhozzájárultaműködésüketössze-
fogóésegységesenszabályozókötelező integrációs
rendszer létrejötte. A felügyeleti terület a szövet-
kezetihitelintézetekhatékonyabb felügyeleteérde-
kébenprioritáskéntkezelteazúj integrációközpon-
ti szervezeteivel való szabályozott együttműködés 
kialakítását.

AkiemeltfeladatokmellettazMNBalapvetőtörvé-
nyikötelezettséginekelegettévevégrehajtottaahi-
telintézetekre kötelező átfogó vizsgálatát is. 2014.
év folyamána hitelintézeti szektorbanösszesen44
vizsgálatzárultle,amelyből25azelőzőévbenindult.
Amegindítottvizsgálatokközülévvégén11voltmég
folyamatban.

Biztosítók, pénztárak, pénzügyi vállalkozások és 
közvetítők felügyelete

Akockázatalapúfelügyeléssoránaszektorálisésintéz-
ményifelügyelésiterveketazMNB,aprudenciálisés
fogyasztóvédelmiszempontokegyidejűérvényesítése
melletthajtottavégre.Azelőzetesenmeghatározott
kiemeltellenőrzésicélterületekrekoncentrálvalezaj-

lottakabiztosítók,apénztárakésaközvetítőkterv
szerintiátfogóéscélvizsgálatai.

Az átfogó vizsgálatok a biztosítókra vonatkozó új
jogszabályi előírásoknakmegfelelő vállalatirányítási
rendszer,abiztosításitermékekésaténylegestőke-
helyzetetérintőkockázatok (költségfelosztás,bizto-
sítástechnikaitartalékokképzése,elhatároltszerzési
költségek)vizsgálatárafókuszáltak.Abiztosításitermé-
kek–kiemeltenakötelezőgépjármű-felelősségbiztosí-
tás,abefektetésiegységekhezkötött(unit-linked)élet-
biztosításokésanyugdíjbiztosítások–ügyfélvédelmi
szempontokszerintivizsgálatasoránszámosesetben
állapítottakmegjogsértéstaszerződésifeltételekés
ügyfél-tájékoztatásokhiányosságaimiatt.Avizsgálatok
emellett jellemzőenabiztosítástechnikai tartalékok
képzésénélésabiztosítókműködésénekegyébterü-
leteinélazonosítottakprudenciáliskockázatokat.Azév
soránazMNBlefektetteabiztosítóküzletimodelljei-
nekértékeléséreépülőfelügyelésalapjaitis.

Abiztosításipiacszempontjábólazévlegfontosabb
fejleménye a nyugdíjbiztosítások adózási ösztönző-
jénekbevezetésevolt. Erre reagálvaazMNBazel-
várásaitmegfogalmazóajánlástadottki, ígyterelve
helyes irányba a nyugdíjbiztosítási piac fejlődését.
Azajánláseredményeképpenabiztosítókazajánlott
szintnéldrágábbnyugdíjbiztosításitermékeketkivezet-
tékapiacról,ígyapiaconmaradóvalamennyitermék
esetébenateljesköltségmutató(TKM)azajánlásban
foglaltszintrevagyazalácsökkent.Azönkéntesköl-
csönös kiegészítő pénztárak helyszíni vizsgálata és
helyszínenkívülifelügyelésesoránkiemelttémavolt
apénztáritevékenységköltségeinekelemzése(figye-
lemmelafelbomlócsoportkapcsolatokrais),valamint
apénztártagokügyfél-azonosításifolyamatai,illetve
atagielszámolásokszabályoslebonyolítása.Azönkén-
tesnyugdíjpénztárakesetébenpedigtovábbraispri-
oritástélvezettabefektetésekközvetettköltségeinek
aközvetlenköltségekhezvalóviszonyánakellenőrzése.

Aközvetítőkfelügyelésekeretébenfolytatódtakafüg-
getlenbiztosításközvetítők2013-banelindítotthely-
színivizsgálatai.A2014.évivizsgálatoksoránazMNB

2. táblázat
Hitelintézeteknél lefolytatott vizsgálatok száma

intézmény típusa vizsgálat típusa
2014-ben lezárt

2014-ben indított 2014. december 31-én  
folyamatban lévő2013-as 2014-es

Hitelintézetek

Átfogóvizsgálat 25 19 30 11

Célvizsgálat 2 3 4 1

Témavizsgálat 0 0 2 2
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kiemeltfigyelmet fordítottazügyfél-tájékoztatásra,
igényfelmérésre,aközvetítéstvégzőszemélyekről,il-
letveaközvetítettügyletekrőlvezetettnyilvántartások
megfelelőségére,valamintapanaszkezelésre.Avizs-
gálatokfeltártakolyanhelytelenpiacigyakorlatotis
(közvetítőjogosulatlanigénybevételekülföldibiztosító
szerződésénekközvetítésére),amelytöbb–avizsgá-
latokbabenemvont–közvetítőesetébenisfennállt.

2014.év folyamánabiztosítási,pénztáriésközvetítői
szektorban,illetveapénzügyivállalkozásoktekintetében
összesen44vizsgálatzárultle,amelyből20azelőzőévben
indult.Azévvégén20vizsgálatvoltmégfolyamatban.

Tőkepiaci intézmények felügyelete

2014.évvégénazMNB120tőkepiaciintézményfel-
ügyelésifeladataitláttael.Abefektetésiszolgáltatást
végző intézményeknél a folyamatos felügyelés és
avizsgálatoksorán2014-reazMNBkiemeltellenőr-
zésicélterületkénthatároztamegazügyfélkövetelések
védelmét;azuniósdirektíva(AIFMD)alapjána2014.
március15-énhatálybalépett,akollektívbefekteté-
siformákróléskezelőikről,valamintegyespénzügyi
tárgyútörvényekmódosításárólszóló2014.éviXVI.
törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatokat;
valamintatőzsdénkívüliszármaztatottügyletekről,
aközpontiszerződőfelekrőléskereskedésiadattár-
házakrólszóló648/2012/EU-rendelet(EMIR)alapján
elvégzendőfelügyeletifeladatokat.

A prioritások alapján az MNB kiemelten kezelte
aKELERKSZFZrt.EMIRszerintifeltételeknekvalómeg-
feleltetéséhezkapcsolódófeladatokat.2014.évsorán
létrejöttaKELERKSZFkollégiuma,melynektagjai:az
Európaiértékpapír-piaciHatóság (ESMA),aMagyar
NemzetiBank,aCentralBankofIreland,aNational
BankofBelgiumésaUKFinancialConductAuthority.

AKELERKSZFZrt.2014.július4.napján–arégióban
alengyelelszámolóházutánmásodikként–megsze-
rezteazEMIRszerintiengedélyt.

AzévsoránafelügyeltintézményeknélazMNB21terv
szerintiátfogóvizsgálatot,ezenkívülegymunkatervsze-
rintitémavizsgálatotvégzett,ésháromcélvizsgálatotis
indított.AzátfogóvizsgálatokközülkiemelendőaBu-
dapestiértéktőzsdeZrt.(BéT)átfogóvizsgálata.Átfogó
témaelemzéskészült„Ahazaikockázatitőkealap-kezelők
ésalapokműködése”címmel,melyrészletesenelemez-
teaszektoronbelülaJEREMIEalapokhelyzetétis.

A vizsgálatok alapjánmegállapítható volt, hogy az
intézményektöbbségeazelőírásokbetartásával,jog-
követőenésprudensenvégzitevékenységét,néhány
esetbenazonbanavizsgálatokmegállapításaialapján
felügyeletiintézkedésreissorkerült.

4. táblázat
A tőkepiaci intézményeknél lefolytatott vizsgálatok 
száma

intézmény típusa vizsgálat típusa vizsgálat száma

Befektetésivállalkozás átfogó 2

Befektetésialapkezelő átfogó 6

Kockázatitőkealap-kezelő átfogó 6

Árutőzsdeiszolgáltató átfogó 2

Hitelintézet 
(befektetésiszolgáltatás) átfogó 4

BudapestiértéktőzsdeZrt. átfogó 1

Hitelintézet 
(befektetésiszolgáltatás) célvizsgálat 1

Befektetésivállalkozás célvizsgálat 2

Befektetésivállalkozás 
(22befektetésivállalkozás) témavizsgálat 1*

vizsgálat összesen 25

*A témavizsgálat során négy befektetési vállalkozás helyszíni célvizs-
gálatára is sor került.

3. táblázat
Biztosítóknál, pénztáraknál és közvetítőknél lefolytatott vizsgálatok száma

intézmény típusa vizsgálat típusa
2014-ben lezárt

2014-ben indított 2014. december 31-én 
folyamatban lévő2013-as 2014-es

Biztosító célvizsgálat – 1 1 –

Biztosító átfogóvizsgálat 9 7 14 6

Nyugdíjpénztár átfogóvizsgálat 4 5 14 9

Egészségpénztár átfogóvizsgálat 5 3 4 1

önsegélyezőpénztár átfogóvizsgálat 1 – – –

Független
biztosításközvetítő célvizsgálat 1 6 10 4

Pénzügyivállalkozás célvizsgálat – 1 1 –

Közraktár célvizsgálat – 1 1 –
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Azonlinekereskedésiplatformoktárgyábanfolytatott
témavizsgálat–azügyfélkövetelésekvédelménekki-
emeltprioritásáhozkapcsolódva–22befektetésivál-
lalkozástérintett.AzMNBenneksoránrendkívüliadat-
szolgáltatástrendeltel,négybefektetésivállalkozásnál
pedighelyszínicélvizsgálatotisvégzett.

Nemzetközi munka

AzMNBfolyamatosanrésztvesznemzetköziszerve-
zetekmunkájában.Mivelafelügyeltintézményekegy
részekülföldipénzügyicsoportokhoztartozik,atárs-
felügyeletekkel történő folyamatos kapcsolattartás
segíti azMNB-t abban, hogy valamennyi felmerülő
kockázatot képes legyen azonosítani és megfelelő
módonkezelni.2014-benazMNBelláttaafelügye-
leti kollégiumokhoz, az EBA és az ECB kapcsolódó
mikroprudenciálisnemzetközifeladatokatafelügyeleti
területelvégezte.

AbiztosításiszektorbanaSzolvencia IIszabályrend-
szer2016.évi indulásánakelőkészítésébenazMNB
aktívszerepetvállalt.Aminélalaposabbfelkészülés
jegyébenazMNBáltalkoordinálthazaimennyiségi
és minőségi hatástanulmány elkészítése, illetve az
EurópaiBiztosítás-ésFoglalkoztatóinyugdíj-hatóság
(EIOPA) stressztesztjében, valamintazalacsonyho-
zamkörnyezetfelmérésbentörténőrészvételtovább
segítetteaszektorkockázatainakésfelkészültségének
mélyebbmegértését.

AzMNBnemzetközi szerepének jelentőserősítése-
kéntértékelhető,hogy2014-benvállaltaegyEIOPA
munkacsoportbudapestiülésénekmegszervezését,
továbbáazEIOPAlegfelsőbbdöntéshozószervében,
aFelügyeletiTanácsbaniserősítettepozíciójátállandó
megbízatásokelnyerésével.AzEIOPA-valvalóegyütt-
működésfejlesztését,erősítésétszolgáljaakülönbö-
zőnemzetközifelmérésekben(pl.felügyeletikollégi-
umokban,határonátnyúlótevékenységekben)történő
aktívközreműködésis.

AtőkepiaciszektortekintetébenazMNBaktívanrészt
veszazESMAegyesmunkacsoportjaiban,ennekkere-
tébenjogszabályokkonzultációsanyagainakkidolgo-
zásábanésvéleményezésében.

piacfelügyeleti tevékenység

Acsökkenőhozamkörnyezethatásáranövekedettajo-
gosulatlan pénzügyi szolgáltatások kockázata, ezért
apénz-éstőkepiaciszereplőkéstermékekirántibi-
zalomerősítéseérdekébenazMNBazengedélynél-

külivagybejelentéshiányábanvégzetttevékenységek,
abennfenteskereskedeleméstiltottpiacbefolyásolás,
valamintavállalatfelvásárlásravonatkozószabályok
megsértésénekgyanújamiattszámospiacfelügyeleti
eljárástfolytatottle2014-ben.Azeljárásokeredmé-
nyekéntösszesenközelkétmilliárdforint felügyeleti
bírságotszabottki.

AzMNBkiemeltpiacikockázatkéntazonosítottaabe-
jelentéshiányábanvégzettközvetítői(ügynöki),illet-
veazengedélynélkülvégzettpénzügyiésbefektetési
szolgáltatásitevékenységet.Atevékenységüketjogosu-
latlanulvégző,jelentősügyfélkörtelérőszemélyekkel
szembeni fellépés során a piacfelügyeleti eszköztár
kihasználásávalazún.„Fortress-ügyben”kiemelkedő
mértékű,összesen1,251milliárdforintfelügyeletibír-
ságkiszabásárakerültsor.

A2014-esévsoránazMNBkiemeltfigyelmetfordí-
tottamagastőkeáttételűonlinepénzügyitermékekkel
(onlineforex)kapcsolatospénzügyitevékenységellen-
őrzésére.Elterjedőbenvan,hogykülföldibejegyzésű
intézményekamegfelelőengedélyekhiányábandeviza
forexügyleteiketkínáljákazinternetenkeresztülköz-
vetlenül,vagyhazaiközvetítőcégekenkeresztül.Mivel
azMNBa jelenséget jelentőskockázatkéntértékeli,
már2014-benistöbbpiacfelügyeletieljárástindítotte
témakörben,ésa2015-ösévrevonatkozóaniskiemelt
ellenőrzésicélfeladatkéntjelöltemeg.

AzMNBaközzétételek folyamatosértékelésévelés
célzottellenőrzésévelhangsúlythelyezettarra,hogy
atőzsdeikibocsátóktevékenységénekátláthatósága
növekedjen.Avizsgálatokközülegyszervezettelkap-
csolatosanazMNBnégyesetben,összesen11,5mil-
lióforintösszegbenszabottkifelügyeletibírságotés
egyesetbenátmenetileg felfüggesztetteugyanezen
cégrészvényeinektőzsdeikereskedését.Anyilváno-
san forgalombahozott értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatásikötelezettségekteljesítésétazMNBcél-
vizsgálatokkeretébenvizsgálta.Ezenvizsgálatoksorán
azMNBkiemeltenellenőrizteanemzetközipénzügyi
beszámolásistandardok(IFRS-ek)alkalmazásátatőzs-
dénszereplőkibocsátókesetében.Avizsgálatoksorán,
atájékoztatásikötelezettséggelkapcsolatosanmegál-
lapított jogszabálysértésekkel szemben fellépve, az
érintettkibocsátókkalszembenintézkedéseketalkal-
mazott.

AzMNBtőkepiacimonitoringtevékenységénekellátá-
sasoránapénz-éstőkepiacitranzakciókatfolyama-
tosan komplex statisztikaimodellek alkalmazásával
vizsgálja,melyeka2014-esévsorániskiindulópont-
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ját jelentettéktöbb,piacbefolyásolásésbennfentes
kereskedelemgyanújávalmegindulópiacfelügyeleti
eljárásnak.AzeljárásokeredményekéntazMNBha-
tározattaléspiacfelügyeletibírsággalzártleolyanne-
hezenbizonyíthatóbennfenteskereskedelmetvizsgáló
piacfelügyeletieljárástis,amelyetkövetőenbüntető-
eljárásindult.

ABéT kereskedéséneka XETRA rendszerre történő
átállásával kapcsolatos adatszolgáltatási változások
miattazMNBkiemeltfigyelmetfordítottabefekteté-
siszolgáltatókáltalküldötttranzakciósadatokadatmi-
nőségénekellenőrzésére,javítására,annakérdekében,
hogysegítseazadatszolgáltatókátállássalkapcsolatos
feladatainakmihamarabbikivitelezését,illetvehozzá-
járuljonmodelljeiszűrésipontosságánakfenntartásá-
hoz.Azadatminőségjavításiprojekteredményekéntaz
újrendszerretörténőátállászökkenőmentesenmeg-
történt.AzMNBfontosbefektető-védelmiszerepet
látelatőkepiacikibocsátókengedélyezéseterületén.
E tárgykörben2014-benösszesen819határozatés
42végzésszületett.AzMNBanyilvánoskibocsátások
éstőzsdeibevezetésekengedélyezésieljárásaibanel-
sődlegesena„kapuőri” szerepérvényre juttatására
törekedett, amely során – a formai követelmények
ellenőrzéséntúl–céljavoltakérelmektartalmivizs-
gálatávalamegalapozottbefektetőidöntésbiztosítása.
Mindezhozzájárultabefektetőkvédelmének,azérték-
papírokirántibizalomerősítésének,továbbáazérték-
papírpiacokmegfelelőműködésénekésfejlődésének
biztosításához.ElőbbiekalapjánazMNBelutasítjaaz
értékpapírtőzsdeibevezetéséreirányulókérelmet,ha
megítéléseszerintakibocsátóhelyzeteolyan,hogy
azengedélyezésabefektetőkérdekeithátrányosan
érintené.AzMNBtovábbákiemeltfigyelmetfordított
arra,hogykésedelemnélkülreagáljonapiacralépés
kapcsánfelmerülőlényegeskörülmények–befektető-
védelmiszempontokalapjántörténő–értékeléséreés
anyilvánosságmegfelelőtájékoztatására.

5. táblázat
piacfelügyeleti ellenőrzések száma

ellenőrzés tárgya ellenőrzések száma

Jogosulatlantevékenységvégzése 10

Piacbefolyásolás,bennfenteskereskedelem 4

Vállalatfelvásárlásiszabályokmegsértése 1

Kiszabottfelügyeletibírságösszege 
(millióforint): 1944,9

AbefektetésialapoktekintetébenazMNBsikeresen
végrehajtottaa2014.évsoránhatálybalépettújtör-
vényiszabályozásbanfoglaltfeladatokat,ésabefekte-

tésialapokkalkapcsolatosengedélyezésieljárásokban
következetesenérvényesítetteazújszabályozásbólfa-
kadótöbbletkövetelményeket.

jogérvényesítési tevékenység

AzMNBapénz-éstőkepiacijogérvényesítésitevékeny-
ségsorán2014-benösszesen64ellenőrzésieljárást
lezáróhatározatothozott,ezenfelül183alkalommal
hozotthatározatotkérelemreindulteljárásban,illetve
folyamatosfelügyeletijogkörben.Azellenőrzésieljá-
rásokkeretébenafeltártjogszabálysértéseksúlyához
igazodóintézkedésekalkalmazásával33takarékszövet-
kezet,4bank,3bankcsoportésacsoporthoztartozó
pénzügyi vállalkozások, valamint2befektetési szol-
gáltatóés9befektetésialapkezelőátfogóvizsgálata,
továbbá2bankcsoportutó-éscélvizsgálatazárultle.

Apénzpiaci jogérvényesítési tevékenységsoránegy
hitelintézet és egy takarékszövetkezet esetében az
MNB válságkezelési intézkedéseket foganatosított.
Ezeksoránazágazatitörvényekbenfoglaltkivételes
intézkedésekalkalmazásáraésfelügyeletibiztoskiren-
delésére,majdahitelintézetésatakarékszövetkezet
tevékenységiengedélyénekvisszavonásáraissorke-
rült.AzMNBaSzövetkezetiHitelintézetekIntegráci-
ósSzervezetébőltörténőkizárásmiattnégyesetben,
kilépésmiattegyesetbenvontavissza szövetkezeti
hitelintézet tevékenységi engedélyét. Mindezeken
túlmenően6pénzügyivállalkozás,illetve24közvetí-
tőtevékenységiengedélyekerültvisszavonásrarész-
benafelelősségbiztosításmegléténekhiánya,részben
pedigavelükszembenfolyamatbanlévőfelszámolási
eljárásokmiatt.

Atőkepiacijogérvényesítéssoránegybefektetésivál-
lalkozástevékenységiengedélyétfüggesztettefelaz
MNB,továbbáegyalkalommalbefektetésivállalkozás
vezetőtisztségviselőjévelszembenszabottki14millió
forintösszegűbírságotavezetőállásúszemélyének
felelősségére vonatkozó jogszabályi előírás súlyos
megsértésemiatt.

Apénz-éstőkepiacijogérvényesítésitevékenységekkel
kapcsolatosanazMNBösszesen24alkalommal,100
ezerforinttól35millióforintigterjedőösszegűbírságot
szabottki.

A feltárt jogsértések közül bírság kiszabására külö-
nösenapénzmosásésa terrorizmusfinanszírozása
megelőzéséhezésmegakadályozásáhozkapcsolódó
jogszabályielőírások,atőkekövetelményre,azadat-
szolgáltatásra, illetve a Központi Hitelinformációs
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Rendszerrevonatkozóelőírásokmegsértésemiattke-
rültsor.BírságszankciótalkalmazotttovábbáazMNB
asajátésazügyfelektulajdonábanállópénzeszközök
elkülönítését,aportfóliókezeléskeretébenazegyen-
lő bánásmód elvét, az ügyfél rendelkezésének hiá-
nyábankötöttmegbízásteljesítésénektilalmátérintő
jogszabályi rendelkezésekmegsértése,ésakorábbi
határozatokbanfoglaltintézkedéseknemteljesítése 
miattis.

Engedélyezési tevékenység

AzMNBengedélyezésitevékenységesoránlehetővé
tesziakülönbözőtípusúpénzügyiszervezetekpiacra
lépését,valamintazegyesváltoztatásokra(pl.tevé-
kenységikör,tulajdonosok,vezetőállásúszemélyek)
vonatkozóengedélykiadásávalelősegítiamártevé-
kenységet végző intézmények prudensműködését.
AzMNBazengedélyezésieljárásaibanisérvényrejut-
tatjaa„kapuőri”szerepét.Ennekegyikkiemeltfókusza
avezetőállásúszemélyekjóüzletihírnevénekvizsgála-
ta,melynekkeretébenkomplexértékeléstalkalmazva
figyelembeveszmindenáltalahivatalosanismertvagy
köztudomásúinformációt.

2014-benahitelintézetiszektorbanelsőalkalommal
kerültsorharmadikországbelihitelintézetfióktelepé-
nek(BankofChinaLimitedMagyarországiFióktele-
pe)alapítására,illetvepiacralépésénekengedélyezé- 
sére.

Többhitelintézettulajdonosiszerkezetemegváltozott.
AMagyarÁllam2014szeptemberébenkapottenge-
délytarra,hogyazMKBBankZrt.-benésleányválla-
lataibanközvetlenbefolyásolórészesedéstszerezzen.
AzévfolyamánaCredigenBankZrt.-benaQUAESTOR
értékpapír-kereskedelmiésBefektetésiZrt.100szá-
zalékosmértékű,azevoBankZrt.-benaBanKonzult
PénzügyiésGazdaságiTanácsadóKft.98,33százalékos
mértékű,azFHBKereskedelmiBankZrt.-benaMagyar
Posta49százalékosmértékű,aMagyarTakarékszövet-
kezetiBankZrt.-benésleányvállalataibanpedigaMa-
gyarTakarékBefektetésiésVagyongazdálkodásiZrt.50
százalékotmeghaladómértékűközvetlenbefolyásoló
részesedéstszerzett.

Azújunióstőkekövetelmény-szabályok(CRR)hatályba
lépésévelújengedélyezésitárgykörökszülettek.Aren-
deletalapjánlefolytatottengedélyezésiésegyébeljá-
rások(példáulszavatolótőkecsökkentése,elsődleges
alapvetőtőkeinstrumentummáminősítés,mentesítés
tőkeáttételimutatószámításatárgyában)számaszin-
ténmagasvolt.

Apénzügyivállalkozásokterületéna2013.évhezviszo-
nyítvakevesebbalapításiengedélykiadásárakerültsor
(összesenkilenctársaságrészére),ezzelszembenmeg-
növekedettamárműködőtársaságokáltalbenyújtott,
tevékenységikörbővítésénekengedélyezésérevonat-
kozóeljárásokszáma(összesentízdarab,engedélyező
határozattallezártügy).

Atőkepiaciágazatiszabályozásrészeként2014.már-
cius15-énlépetthatálybaazalapkezelőiszektortsza-
bályozóújtörvény,akollektívbefektetésiformákrólés
kezelőikről,valamintegyespénzügyitárgyútörvények
módosításárólszóló2014.éviXVI.törvény(atovábbi-
akban:Kbftv.).AKbftv.szerintlefolytatottmegfelelési
eljárásokmegkezdődtek,egyesesetekbenleiszárul-
tak.AzújPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.
törvényvégrehajtásátbiztosítjaa2014.március15-től
hatályos,abizalmivagyonkezelőkrőléstevékenysé-
gükszabályairólszóló2014.éviXV.törvény,amelyaz
MNBengedélyezésijogkörétisbővítette.Ennekkere-
tébenkétbizalmivagyonkezelővállalkozásműködési
engedélyénekkiadásárakerültsor.Kétújbefektetési
vállalkozáslépettapiacra.2013-hozviszonyítvacsök-
kentapiacrólkivonulásokszáma,hárombefektetési
alapkezelőengedélyétvontavisszakérelemreazMNB,
ezenfelülegyárutőzsdeiszolgáltatóésegybefektetési
vállalkozásműködésiengedélyénekvisszavonásárake-
rültsorazérintettintézményekkérelmére.

Az MNB fogyasztóvédelmi hatósági 
tevékenysége

Afelügyeletifeladatokjegybankbatörténőintegráció-
jávalazMNBafogyasztóvédelmiszerepétisújraérté-
kelte.Emögöttazafelismerésállt,hogyaprudensen
működő intézmények önmagukban nemelegendő-
ekastabilésközbizalmatélvezőpénzügyi rendszer
fenntartásához.Apénzügyiközvetítőrendszerbeve-
tettbizalomvisszaállítása–melyazMNBfelügyeleti
stratégiájánakközpontiértéke–,apiactisztességes
működésénekerősítéseakorábbinálfokozottabbfo-
gyasztóvédelmifelügyeletijelenlétetigényel,melynek
megteremtéseérdekében2014-benafelügyeletite-
vékenységegyikfőprioritásavoltapénzügyifogyasz-
tóvédelmi hatósági tevékenységmegújítása. Ennek
keretébenkitűzöttcélvoltavizsgálatokhatékonysá-
gánaknövelése,afogyasztóvédelmitevékenységsorán
apreventívszemléletkialakítása.

Acéleléréseérdekébenazegyedijogsértésekorvos-
lásamellettelőtérbekerültafogyasztóvédelmiprob-
lémákátfogó,rendszerszintűkezelése.Avizsgálatok
soránafogyasztókáltalbenyújtottegyedikérelmek
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mellettazMNBfelhasználtaazegyébforrásbólszár-
mazóinformációkatésjelzéseket,továbbáfogyasztói
kérelmekalapján–avonatkozójogszabályielőírások-
nakmegfelelően–egyedivizsgálatokatislefolytatott.

A vizsgálatok ütemezésénél, valamint a vizsgált té-
makörökmeghatározásánálazMNBfigyelembevet-
teapiacitendenciákatésmagatartásokat(pl.díj-és
költségemelkedések),ígyvizsgálataitapiacotérintő
jogszabályi változásokat, ezek várható intézményi
implementációját és a felügyelt intézményeküzleti
aktivitásánakidőzítésétszemelőtttartvavégezte(pl.
karácsonyelőttateljeshiteldíjmutatótérintőenindí-
totttémavizsgálatot).

Az intézmények hivatalból történő fogyasztóvé-
delmi vizsgálatai során az MNB jelentős energiát
fordított arra, hogy helyszíni ellenőrzések, illetve
próbaügyletkötéseksoránközvetlentapasztalatokat
szerezzenapénzügyiintézményekfogyasztóvédelmi
szempontbólfontostevékenységéről,éspiacimagatar-
tásukról.Újgyakorlatkéntjelentmeg,hogyaszektor
szintenvalószínűsítettjogszabálysértéseketaszektor
valamennyi szereplőjénélmegvizsgálta, és a feltárt
jogsértéseketkivételnélkül,akorábbinál szigorúbb
elvekalapjánszankcionálta.Aszigorúéskövetkezetes
fellépéstazévmásodikfelébenlefolytatottvizsgálatok
visszaigazolták,azokpozitívhatásairövidtávonjelent-
keztek,akorábbankifogásolteljárások,magatartások
módosításra,afeltárthiányosságokpótlásrakerültek.

Azévegyikkiemelttémavizsgálataazegyoldalúdíj-és
költségemeléseketérintett,melysorán1,86milliárd
forintfogyasztóvédelmibírságotszabottkiazMNB.

FogyasztóvédelmitevékenységénekrészekéntazMNB
szakmaijavaslatokkalaktívanrésztvettazelszámolás-
salésforintosítássalkapcsolatos2014.évijogalkotási
folyamatokban is. Ezenfelül azokban az esetekben,
amikorafogyasztóvédelmivizsgálatokafogyasztókat
negatívanérintőjelenségekmögöttazérintettterület
szabályozásánakhiányosságáttártákfel,azMNBjavas-
latottettajogszabálymódosítására,ésajogszabály-
alkotásikonzultációksoránmarkánsanképviseltekez-
deményezéseit.Ennekeredményekéntszámoságazati
jogszabálybaújfogyasztóvédelmirendelkezésekkerül-
tekbe,vagymódosultakamármeglévőszabályok.
AzMNBtöbbtémábanrendeletalkotásifelhatalma-
zástiskapott(pl.fogyasztónaknyújtotthitelrőlszóló
2009.éviCLXII.törvény,biztosítókrólésabiztosítási
tevékenységrőlszóló2003.éviLX.törvény,elszámolási
törvények–a2014.éviXL.törvény,valaminta2014.
éviLXXVII.törvény).

Pénzügyi fogyasztóvédelmi Központ

AzMNBazerőteljesjogérvényesítésmelletthosszútá-
vonapreventívfogyasztóvédelmiszemléletetkívánja
erősíteni.Ennekegyikeszközeahatékonyfogyasztóvé-
delmikommunikáció,valamintafogyasztóitudatosság
növelésétcélzóismeretterjesztő-oktatótevékenység,
melynekellátásáraaszervezetilegelkülönülvekerült
felállításraaPénzügyiFogyasztóvédelmiKözpont(PFK).

APFKkiemeltcéljaaprofesszionálisügyfélszolgálat
megteremtése,apénzügyikultúra,afogyasztókpénz-
ügyitudatosságánakkialakítása,fejlesztése,melynek
érdekébentörekszikacivilszervezetekkelvalófolya-
matosegyüttműködésre,kapcsolattartásrais.APFK
fontos feladata a rendelkezésére álló információk
proaktívelemzése,elősegítveezáltalaproblémákra
koncentráló,hatékonyvizsgálatitevékenységet.

2014-ben a PFK olyan ügyfélbarát integrált ügyfél-
kapcsolatiésbeadványkezelésirendszertalakítottki,
amelyközérthetőmódon,ugyanakkormagasszakmai
színvonalonnyújtsegítségetapénzügyiproblémával
azMNB-hezfordulófogyasztókszámára.

Aközérthetőügyféltájékoztatás,apénzügyitudatosság
ésapénzügyikultúrafejlesztéseérdekébenazMNBév
közbenelindítottaa„PénzügyiNavigátor”tájékoztató
füzetsorozatot.Azelkészültfüzetekteljesválasztékael-
érhetőelektronikusúton,illetveatöbbmint1600000
példánybankinyomtatottfüzetekmegtalálhatóakaz
MNBügyfélszolgálatán,amegyeszékhelyekentalálha-
tókormányablakokban,aPénzügyiTanácsadóiIroda-
hálózatban,valamintközel200pénzügyi intézmény
többmint6000fiókjábanis.Anegyediknegyedévben
kiemelthangsúlytkapottazelszámoláshozésforinto-
sításhozköthetőelektronikustájékoztatókelkészítése
ésközzététele.

AzévelejénaMNBegyüttműködésimegállapodást
kötöttazIgazságügyiMinisztériummal,melynekkere-
tébenafogyasztóknakazösszesmegyeszékhelyeken,
valamintPestmegyébenaVáconműködőkormány-
ablakokbanisleadhatjákaPFK-hoz,valamintaPénz-
ügyiBékéltetőTestülethez(PBT-hez)benyújtandófo-
gyasztóvédelmibeadványaikat.Akormányablakokban
segítségetkapnakanyomtatványokkitöltéséhez,így
beadványaikteljeskörűenérkeznekbeazMNB-hez.

Azországospénzügyi fogyasztóvédelmi információs
hálózat kialakítása érdekében azMNB életre hívta
a Civil Háló programot. A program szervezésében
azMNBazévsoránötalkalommaltartottpénzügyi



MAGYAR NEMZETI BANK

ÉvEs jElENTÉs • 2014 36

fogyasztóvédelmicivil fórumot,valamintelindította
aCivilHálóHírlevelet,amelyenkeresztülaszerveze-
tektájékoztatástkapnakapénzügyifogyasztóvédelem
híreiről,aktualitásairól.

JúliusbanésoktóberbenazMNBprojektalapú,pénz-
ügyi fogyasztóvédelemmel is foglalkozócivilszerve-
zeteket támogatópályázatot írtki.Akétpályázatra
összesen57szervezetjelentkezett.Azelső–apénz-
ügyitudatosságfejlesztésétszolgáló–pályázatra27
szervezetnyújtottabepályázatát.A27szervezetből
20pályázórészesültösszesen77,5millióforintnyitá-
mogatásban.

Amásodik pályázat kifejezetten az elszámolási tör-
vénnyelkapcsolatosszéleskörűfogyasztóitájékozta-
táselősegítésétcéloztameg.Abenyújtottpályázati
anyagokértékelésesorán30pályázóból17szervezet,
80millióforintnyitámogatásraszerzettjogosultságot.

3.4. SzANáláS

AzMNBújszanálásifeladatánakellátására2013utolsó
negyedévében létrejöttaSzanálási főosztály,amely
szervezetiátalakításokatkövetően2014decemberétől
márönállóigazgatóságkéntműködik.Ezzelpárhuza-
mosan2014decemberébenmegalakultaReorgani-
zációsműveletekigazgatóságisaMonetárispolitiká-
ért,pénzügyistabilitásértéshitelösztönzésértfelelős
alelnökközvetlenirányításaalatt,amelynekfeladata
areorganizációvégrehajtása,aszanálásibiztosokmun-
kájánakkoordinálása.

2014-benazMNBkiemeltfeladatavoltahitelintézetek
ésabefektetésivállalkozásokhelyreállításáróléssza-
nálásárólszólóeurópaiuniósirányelv(BankRecovery
andResolutionDirective–BRRD)alapjánamagyar
szanálásikeretrendszerkialakítása.Ennekmegfelelően
aterülettámogattaajogszabályelőkészítéséértfele-
lősNemzetgazdaságiMinisztérium(NGM)munkáját
apénzügyiközvetítőrendszeregyesszereplőinekbiz-
tonságáterősítőintézményrendszertovábbfejlesztésé-
rőlszólótörvényjavaslatkidolgozásasorán.A2014.évi
XXXVII.törvény(Szanálásitörvény)2014.szeptember
16-ánteljeskörűenhatálybalépett,megteremtveaz
MNBszanálásitevékenységénekkereteit,éslezárva
a felkészülés időszakát.ASzanálási törvényalapján
folytatódottatovábbijogszabályok,végrehajtásiren-
deletekkidolgozása,amelyekközülazelsőMNBren-
deletahazaiérintettekésazEurópaiKözpontiBank
véleményezéseután2014decemberébenkihirdetésre
került.AzMNBrendeletafizetésképtelenségésavár-
hatófizetésképtelenség,mintszanálásifeltételtekin-

tetébenvizsgálandókövetelményekmegsértésének
számszerűsíthetőszempontrendszeréthatározzameg.

A szanálási feladatkörben eljáró MNB a szanálási
biztosok,ésfüggetlenértékelőknyilvántartásbavé-
teleérdekébenpályázatokat írtki,abenyújtottpá-
lyázatokatmegvizsgálta,elbírálta,amelyetkövetően
anyilvántartásbavételaszanálásibiztosokesetében
lezárult,afüggetlenértékelőkesetébenfolyamatban 
van.

Aszanálásitevékenységszakmaifelügyeletére,vala-
mintaszanálásfinanszírozására,vagyisaszanálásnál
jelentkező válságkezelési intézkedések költségeinek
fedezésére2014júliusábanlétrejöttaSzanálásiAlap,
ígyújelemmelbővültapénzügyistabilitásivédőháló.
ASzanálásiAlapIgazgatósága2014szeptemberében
azMNBjavaslataalapjánelfogadtaaSzanálásiAlap
díjpolitikájátésadíjfizetésiszabályzatot,ezalapján
meghatároztatagjai2014.évreesődíjainakmérté-
két.2014.decemberiüléséndöntötta2014.évidíjsza-
bályzatszerintmegállapítottdíjfizetésikötelezettségek
továbbvitelérőla2015-ösdíjpolitikaésdíjszabályzat
elfogadásáig,amelyreavonatkozóeurópaiuniósjog-
szabályvéglegesítéseután,azabbanmegszabottha-
táridőknekmegfelelőenkerülmajdsor.

2014-benisszámoselőterjesztés,tájékoztatóés je-
lentéskészült aPénzügyi Stabilitási Tanács részére,
többekközöttaSzanálási törvényhezkapcsolódóan
aBankuniószanálásivonatkozásairól,azMNBszanálási
stratégiájáról,azMNBszanálási funkciónemzetközi
kapcsolatrendszerénekkiépítéséről,valamintazMNB
tulajdonábanálló,PénzügyiStabilitásiFelszámolóNon-
profitKft.szakmaifejlesztéséről.

AzMNBszakértőifolyamatosanépítikkikapcsolataikat
abelföldiéskülföldiszervezetekkel,jogszabályielvárás
alapjánatárshatóságokkalközösenszanálásikollégium
létrehozatalándolgoznak,figyelemmelkísérikapénz-
ügyirendszertérintőnemzetköziszabályozásifolyama-
tokat,ésaktívszerepetvállalnakkülönbözőeurópai
szervezetekésintézmények,ígykiemeltenazEurópai
Bankhatóság(EBA)szanálássalfoglalkozómunkacso-
portjaiban.Emellettaszanálásiszakterületképviselője
aspanyoljegybank19országotérintőkonferenciáján
előadásttartottaBRRDmagyarországiimplementá-
lásáról.

2014.december18-ánaszanálásifeladatkörébeneljá-
róMNBszanálásalávontaazMKBBankZrt.-t,amely-
hezszanálásibiztosokatrendeltki,akikazMKBBank
menedzsmentjévelközösenmegkezdtékazintézmény
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újjászervezését,mely folyamatvárhatóan2015-ben
lezárul.

Areorganizációsfolyamatsoránalapvetőcél,hogyaz
elhatározottszerkezetátalakításjegyébenazMKBBank
felgyorsítjaakorábbiévekveszteségeibenmarkáns
szerepet játszó rossz portfólióelemek leválasztását.
Aportfoliótisztítássalpárhuzamosankerülsorabank-
csoportszerkezetátalakítására,aköltségeklefaragásá-
ra.AzMNB–azMKBBankmenedzsmentjévelegyütt-
működésben–mindenrendelkezésreállóeszközével
biztosítjaazátalakításifolyamatzökkenőmentességét,
azazazújjászervezésreésazátalakításiprogramvég-
rehajtásáraúgykerülsor,hogyazsemmilyenhatással
nelegyenabankiszolgáltatásokfolytonosságára.

3.5. FizeTéSi éS éRTéKpApíR-
ElSzáMoláSi rENdSzErEK

A hazai pénzforgalom biztonsága

pénzforgalmi ellenőrzések

AzMNB2014-benapénzforgalmiszolgáltatásnyújtá-
sárólszóló2009.éviLXXXV.törvény(atovábbiakban:
Pft.)ésapénzforgalomlebonyolításárólszóló18/2009.
(VIII.6.)MNBrendelet(atovábbiakban:MNBr.)elő-
írásaibetartásánakellenőrzéséttervszerint19hitel-
intézetnélvégezteel,3hitelintézetnél,egypénzfor-
galmi szolgáltatónál pedig terven felüli vizsgálatot
folytatottle.Atervenfelüliellenőrzésekkétesetben
külsőmegkeresésalapján,nagyösszegűcsalás,illetve
jogosulatlanszámlavezetésmiatt,kéttovábbiesetben
pedigajegybankrendelkezéséreállóbelsőinformáci-
ók–aBankköziKlíringRendszernapközbenielszámo-
lásánáltapasztaltlikviditáshiány,illetveabankkártyás
fizetésekpénzforgalmiszolgáltatókközöttijutaléka–
alapjánindultak.A2014.éviellenőrzésekközülegy
ellenőrzésintézkedésalkalmazásanélkülzárultle,12
hitelintézetetpedigintézkedésekmegtételéreszólított
felazMNB,amelyekközül3hitelintézetnélaszabály-
szegéseksúlyosságamiattösszesen38,8millióforint
összegűbírságkiszabásáraissorkerült.Avizsgálatok
soránafeltárthiányosságokatleíróvizsgálatijelenté-
sekben127esetbenkerültmegállapításrajogszabályi
rendelkezésmegsértése.

Azellenőrzések feltárták,hogyahitelintézeteknem
tartottákbeaPft.ügyfelekelőzetesésutólagostájé-
koztatására,akeretszerződésformaiéstartalmiköve-
telményeire,akeretszerződésmódosítására,afizetési
számlamegnyitására,afizetésiműveletekhelyesbíté-
sére,afelelősségiéskárviselésiszabályokra,valamint

a sorbaállításra vonatkozóegyes szabályait, továbbá
azMNBr.fizetésimegbízásátvételére,amásikpénz-
forgalmiszolgáltatófelé,illetveazügyfélfelétörténő
visszautasítására,asorbaállítására,arészteljesítésére,
ahatóságiátutalásimegbízásésazátutalásivégzésre,
afizetésimegbízásteljesítésére,afizetésiszámlajavára
kezdeményezettfizetésiműveletpénzforgalmiszolgálta-
tókközöttiteljesítésére,azértéknapra,afizetésiműve-
letösszegénekakedvezményezettrendelkezésérebo-
csátására,valamintacsoportosbeszedésrevonatkozó
egyesszabályait.Aszabályszegésekközülleggyakrabban
aPft.előzetes,illetveutólagostájékoztatásikötelezett-
ségetelőíró,ésazMNBr.fizetésiműveletekösszegének
akedvezményezettrendelkezésérebocsátásávalössze-
függőrendelkezéseinekmegsértésefordultelő.

Apénzforgalmihatóságiellenőrzésahitelintézetekés
egyébpénzforgalmiszolgáltatókjogszabálykövetőma-
gatartásánakerősítésévelhozzájárulapénzügyiközve-
títőrendszermegbízható,szabálykövetőműködéséhez,
azügyfelekszámárakiszámíthatópénzforgalmifolya-
matokbiztosításáhozésezenkeresztülaszolgáltatáso-
katigénybevevőfogyasztókhatékonykiszolgálásához.

Pénzforgalmi állásfoglalások

2014soránajegybankközigazgatásiésügyfélmegke-
resésekalapján65pénzforgalmitárgyúállásfoglalást,
illetveszakmaivéleménytadottki.26esetbenközigaz-
gatásiegyeztetésrebocsátottjogszabálytervezetekkel,
valamint európai uniós jogalkotással kapcsolatban
kerültsorpénzforgalmiszempontúvéleményadásra,
egyesetbenbíróságikirendelésalapjánpénzforgalmi
szakértőkéntjártelazMNB,38esetbenpediglakos-
sági,intézményiésközigazgatásieredetűegyébmeg-
keresésekalapjánkerültsorállásfoglalásvagyszakmai
véleményadására.

jegybanki közlemény a fizetésre használható 
virtuális eszközökről

2014.február19-énazMNB–többországfelügye-
leti szervéhez hasonlóan – közleményben hívta fel
afogyasztókésvégfelhasználókfigyelmétafizetésre
használhatóvirtuáliseszközökáltalhordozottkockáza-
tokra.Közleményébenajegybankhangsúlyozta,hogy
atörvényesfizetőeszközökalternatívájakénthirdetett
virtuáliseszközök–ígyaBitcoinis–többszempontból
különböznekatörvényesfizetőeszközöktől,valamint
ajelenlegismertéselfogadottegyébfizetésimódok-
tól.Fizetésrehasználhatóvirtuáliseszköztjellemzően
bárki,gyakorlatilagbárholkeletkeztethet,tehátnincs
egyetlen felelős kibocsátója, éppen ezért egyetlen
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hatóságfelügyeletealásemtartozik.Többekközött
ebbőlisadódik,hogyazilyeneszközökesetébennin-
csenekmegfelelőfelelősségi,garanciáliséskárviselé-
siszabályok,habárazilyeneszközökiselveszthetők,
ellophatók, ráadásul az értékük– a spekulatív célú
felhasználókrévén–gyorsanváltozhat.

A SecuRe pay fórum és az európai Bankhatóság 
internetes fizetések biztonságára vonatkozó 
iránymutatása

AzEurópaiBankhatóság(EBA)megítéléseszerintaz
EurópaiUniónakbiztonságosabbkeretrendszerrevan
szükségeazinternetesfizetéseklebonyolításatekin-
tetében,ennekmegfelelően2014.december19-én
iránymutatást tett közzé ezen fizetések kezelésére
vonatkozóan.Aziránymutatásbiztonságikövetelmé-
nyekethatározmegazEurópaiUniópénzforgalmiszol-
gáltatóiszámára,melyeknekazEBAelvárásaiszerint
2015.augusztus1-jéigmegkell felelniük.Minthogy
azEBAfelszólítottaatagállamiilletékeshatóságokat
arra,hogyaziránymutatásbanfoglaltakatépítsékbe
felügyeletigyakorlatukba,azMNBúgydöntött,hogy
akövetkezőidőszakbanhangsúlytfogfektetniahazai
pénzforgalmiszolgáltatókezeniránymutatásokravo-
natkozómegfelelésénekvizsgálatárais.AzEBAáltal
publikáltiránymutatásakisösszegűfizetésekbiztonsá-
gávalfoglalkozóeurópaifórum(SecuRePay)ajánlásain
alapul,melyazEKBésazEGTilletékeshatóságainak
önkéntesegyüttműködésealapjánülésezik.

fizetési és elszámolási rendszerek

A hazai fizetési és elszámolási rendszerek 
felvigyázása

AzMNBPénzügyiStabilitásiTanácsa2014.március
24-iülésénelfogadtaafizetési,értékpapír-elszámolási
éskiegyenlítésirendszerek2013.éviműködésérőlké-
szítettbeszámolót,melynekmegállapításaiszerintaz
MNBValósIdejűBruttóElszámolásiRendszere(VIBER),
aGIROZrt.általműködtetettBankköziKlíringRendszer
(BKR),valamintaKELERZrt.értékpapír-elszámolásiés
kiegyenlítésirendszeremagasmegbízhatóságmellett,
nagyobbincidenseknélkülésbőségeslikviditássalüze-
melt2013-ban.APénzügyiStabilitásiTanácsezenfelül
2014.november25-iülésénjóváhagytaaNemzetkö-
ziFizetésekBankja(BIS)újfelvigyázásialapelveinek
megfelelőenátdolgozottkockázatalapúfelvigyázási
keretrendszert,melyalapján2014végénmegkezdő-
döttafelvigyázottinfrastruktúrákátfogóértékelése.
Afelvigyázóiértékelésekbefejezését2015-retervezi
ajegybank.

A forint csatlakozása a folyamatosan kapcsolt 
kiegyenlítési mechanizmushoz (clS)

AzMNBPénzügyiStabilitásiTanácsa2014.január9-i
ülésénúgydöntött,hogyszándéknyilatkozatotbocsát
kiaCLSBankrészérearról,hogyelvégziaszükségeselő-
készületeket,ésaCLSBankkalegyüttműködvetörekszik
arra,hogyaforintelérhetővéváljonatársaságáltalmű-
ködtetettfolyamatosankapcsoltkiegyenlítésimechaniz-
musban.A2008-aspénzügyiválságsoránapénzügyi
rendszerbentapasztaltnehézségekmegoldásátkeresve
többszörisfelmerültaforintCLS-rendszerbetörténő
bevezetésének lehetősége,mivela rendszeráltalal-
kalmazottfolyamatosankapcsoltkiegyenlítésimodell
megszüntetiadevizaügyletekesetébenfellépődeviza-
kiegyenlítésikockázatot.Abankivéleményekésahazai
devizakiegyenlítésikockázatikitettségekmérlegelését
követőenvégülúgydöntöttazMNB,hogyaszándéknyi-
latkozataláírásávalacsatlakozásifolyamatakövetkező
szakaszába,azátvilágításifázisbaléphet.

Az átvilágítási szakasz bankközösségi támogatással
és közreműködéssel folyt 2014 során, és a fizetési
rendszerekrevonatkozóhazaijogszabályokCLSáltali
megismerését,valamintadevizaforgalomCLSáltali
elemzésétfoglaltamagában.Mindezzelpárhuzamosan
elindultajövőbelioperatívfolyamatokmegtervezése
éskialakításais,majdacsatlakozáshozszükségesrész-
feladatokazonosításátkövetően–aPénzügyiStabilitá-
siTanács2014.október28-idöntésénekmegfelelően
–sikerrelzárultazátvilágításésmegkezdődöttarend-
szerimplementációja.Aszolgáltatás2015novembe-
réreütemezettindulásáigazMNB,aCLSésazérintett
bankokközreműködésévelkialakításrafogkerülniazon
eljárásrendésinformatikaimegoldás,melyarendszer
biztonságosműködtetéséhezszükséges.Ezzelössze-
függésbenaVIBERüzletmenete,szabályzataiésjogi
környezeteiskismértékbenváltoznifog,mivelaCLS
általnyújtottlehetőséghasználatáhozösszhangbakell
hozniajegybankikeretrendszertaCLSáltalnemzetkö-
zilegalkalmazotteljárásokkal.

A giro zrt. megvásárlása

AGIROZrt.2014áprilisáigajegybankés21kereske-
delmibanktulajdonábanállt:ötnagytulajdonosbir-
tokoltaarészvények76,52százalékát,azMNBpedig
arészvények8,09százalékávalrendelkezett.AzMNB
2014elsőfélévébenmegvásároltaaBKR-tüzemeltető
GIROZrt.-t,amivelaVIBERésaKELERmellettahar-
madikpénzügyialapinfrastruktúránakisüzemeltető-
jévévált.Anagy-éskistulajdonosokkalvalótöbbkörös
egyeztetéstkövetőenajegybanktulajdonábakerült
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aGIROZrt.részvényeinek100százaléka,ígyatársaság
kizárólagostulajdonábanállóleányvállalatának,aBISZ
Zrt.-nekisközvetetttulajdonosávávált.Ateljesmegvá-
sároltrészvénycsomagvételára9,5milliárdforintvolt,
melyetazMNBegynemzetközilegelismert,függet-
lenpénzügyitanácsadóáltalkészítettüzletiértékelés
alapjánhatározottmeg.Ajegybankitulajdonszerzést
háromcélmotiválta:azügyfelekáltalfizetendődíjak
csökkenésénekelősegítése,apénzforgalmifejleszté-
sekhatékonyságánaknöveléseésazalapvetőpénzügyi
infrastruktúráknemzetikézbentartása.Ezencéloknak
valómegfelelésérdekében2014soránazMNBköz-
reműködésével új fejlesztési stratégia született, és
atársaságigazgatóságánakévvégidöntéseértelmé-
ben2015.január1-jétőlhúszszázalékkalcsökkentaz
elszámolásiszolgáltatásdíja.

A KeleR KSzF zrt. újraengedélyezési eljárása

AKELERKSZFZrt.aközpontiszerződőfelekműködé-
sétszabályozó648/2012/EU-rendeletnek(EMIR)való
megfelelésérdekében2013-banbenyújtottaújraen-
gedélyezésikérelmétazilletékeshatóságakénteljáró
hazaifelügyelethez.Azújraengedélyezésieljárásalap-
feltételeateljesítésvéglegességérőlszóló2003.évi
XXIII.törvényszerintikijelölésvolt,ígyaKELERKSZF
kérelmealapjánazMNBkétkijelölésieljáráskeretében
aKELERKSZF-etazazonnaliésszármazékostőkepiaci
ügyleteketelszámolórendszereitekintetébenatelje-
sítésvéglegességérőlszólótörvényhatályaalátartozó
rendszerüzemeltetőnek,illetveerendszereitazetör-
vényhatályaalátartozórendszereknekkijelölte.Ahogy
azafelügyeletitevékenységrőlésfogyasztóvédelemről
szóló3.3pontalattiskifejtésrekerült,azújraengedé-
lyezésieljárássoránlefolytatotttöbbkörösegyeztetés
eredményeképpen2014.június17-énaKELERKSZF
nemzetközifelügyeletikollégiumaegyüttesvéleményt
hozott,melyszerintaKELERKSZFmegfelelarendelet
előírásainak.Akollégiumimunkafolytatásaként2014
decemberébenmegbeszélést tartottakakollégiumi
tagok,melyenaKELERKSZF-etérintőjelentősebbmű-
ködésbeliváltozásokáttekintésrekerültek.Akollégium
ezengyakorlatávalazEMIRévesfelülvizsgálatotelőíró
rendelkezésénektetteleget.

egyéb információk

Pénzforgalommal és fizetési rendszerekkel 
kapcsolatos publikációk és konferencia-előadások

2014.június5-énmegjelentaFizetési rendszer jelen-
tés 2014címűjegybankikiadvány,amelyrészletesen
bemutatjaahazaifizetésimódokéseszközökfejlődési

tendenciáit,apénzforgalomhatékonyságánakalaku-
lását,továbbáahazaifizetésiéselszámolásirendsze-
rekműködésévelésazokfelvigyázásávalkapcsolatos
fejleményeket.Ezen túlmenőenhárompénzforgalmi
tárgyújegybankitanulmányjelentmegazévsoránaz
MNBSzemlében,melytanulmányokajegybankhon-
lapjánelérhetők.Atanulmányokbanelemzésrekerült
apénzforgalmiszolgáltatásokdíjainakésapénzforga-
lomszerkezetének2013-banvégbemenőátalakulása,
anapközbenielszámolásbevezetésénekhatásaaha-
zaifizetésirendszerekforgalmára,valamintakéthetes
MNB-kötvény2014augusztusábanmegvalósulóbeté-
tesítésénekpénzforgalomragyakoroltlehetségeshatá-
sa.Ajegybankpénzforgalmimunkatársaiapublikációk
melletttöbbkonferencia-előadáskeretébeniselemez-
tékahazaipénzforgalomaktuáliskérdéseit2014során.

3.6. DevizATARTAléK-KezeléS

A tartalék tartásának céljai

Más jegybankokhoz hasonlóan, aMagyar Nemzeti
Bank–MNBtv.-benrögzített–egyikalapvetőfeladata
azországdevizatartalékainakkezelése.AzMNBtöbb
funkcióellátása céljából tartdevizatartalékot, amik
közülalegfontosabbakakövetkezők:

–apiaciszereplőkelvárásainakmegfelelőtartalékszint
biztosítása(„internationalcollateral”),

–amonetárispolitikatámogatása(intervencióskapa-
citás,bankrendszerdevizalikviditásánakbiztosítása),

–tranzakciósdevizaigénybiztosítása(államadósság-
kezeléstámogatása,azállamdeviza-kifizetéseinek
kielégítésestb.).

Apiaciszereplőktovábbraiskiemeltenfigyelikade-
vizatartaléknagyságánakalakulását.AzMNBmagais
rendszeresenfelülvizsgáljaatartalékokkívánatosszint-
jét,ésszükségeseténa lehetségeskeretekenbelül
lépéseketkezdeményezamegfelelőszintelérésére.

Az árfolyamkiszámítható, stabil alakulásánakegyik
biztosítékaamegfelelő szintű tartalék,amely szük-
ség esetén jegybanki intervenciót tesz lehetővé az
árfolyamvédelmeérdekében.Amonetáriseszköztár
keretébenazelmúltévekbenbevezetett,abankrend-
szerdevizalikviditásáttámogatódevizaswapfacilitások
mögöttmegfelelőméretűlikviddevizatartalékáll.

Atranzakcióscélokközültovábbraisazállamiadósság-
kezeléshezszükségesdevizalikviditásbiztosításavolt
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alegfontosabbazelmúltévben.Ekörbenemlíthető
mégaköltségvetésiszervekdevizaigényénekfolyama-
tosbiztosítása.AzEurópaiUniótólérkezőtranszferek
szinténazMNB-nkeresztülfolynak,ezekazutóbbiés
elkövetkezőévekbenisjelentősforrásaiatartalékfel-
építésének.Afentitranzakcióscélokkielégítése2014
sorániszökkenőmentesenzajlott.

AzMNBtisztánvagyonfelhalmozáscéljábóltovábbra
semkíván tartalékot tartani. Törekszik viszontarra,
hogyamindenkoriszükségesmennyiségűdevizatar-
talékkezelésekorahozamszempontokatisérvénye-
sítse,vagyisannakértékétfelelősvagyonkezelőként
megőrizze,éslehetőségszerintgyarapítsa.

A tartalék nagysága

A hivatalos devizatartalékok nagysága az év során
795,8millióeuróvalnövekedett,így2014.évvégén
34,6milliárdeurovolt.

AtartalékállományánakalakulásátleginkábbazÁllam-
adósságKezelőKözpontZártkörűenMűködőRészvény-
társaság(ÁKKZrt.)kötvény lejárataiésegyébadós-
ságkezelésitételeicsökkentették.Ajanuár29-i,illetve
ajúlius28-ilejáratok1-1milliárdeuro,amájus6-ilejá-
rat500millióangolfont,anovember7-ilejáratpedig
2milliárdeurocsökkenéstjelentett.Amárcius25-i5
és10évesdollárkötvénykibocsátásösszesen3milliárd
dollárralellensúlyoztaalejáratokbólfakadócsökke-
nést.Egyébadósságkezelésitételekésköltségvetési
szervektőlérkezettmegbízásokmintegy1,06milliárd
euróvalmérsékeltékatartalékokat.Akorábbiévekhez
hasonlóanalegjelentősebbtartaléknövelőtételazEu-
rópaiUniótólkapotttranszfervolt,melyneknagysága
2014-ben5,5milliárdeuróttettki.Adevizatartalék
sajáthozamaközel230millióeurovolt.Azévvégén

azeuro likviditástnyújtóeuro/forint swaptenderek
állománya952millióeurovolt.

A devizatartalék teljesítménye és pénzügyi 
kockázatai

AzMNBatörvénybenrögzítettalapfeladatainakel-
látása, az ország devizatartalékának kezelése során
szükségszerűen pénzügyi kockázatokkal szembesül.
Ezek a kockázatok nem tudatos választás eredmé-
nyeképpen, hanem sokkal inkább azMNB számára
objektív adottságként vannak jelen. Alapelv, hogy
avállaltkockázatokmértéke igazodjonazalaptevé-
kenységcéljaihoz,akockázatokmértékelegyenismert,
a kockázatvállalás legyen tudatos, és az intézmény
kockázatvállalási képességével összhangban legyen
korlátozott.Adevizatartalék-kezelés sorána likvidi-
tás,abiztonságésahozamhármascélrendszerének
kellmegfelelni,amiaztjelenti,hogyazMNBakocká-
zatokelőredefiniáltalacsonyszintjénekfolyamatos
betartásamellettpróbáljaelérnialehetőlegmagasabb 
hozamszintet.

Atöbbijegybankifeladathozhasonlóanadevizatar-
talék-kezelésselkapcsolatban isaMonetárisTanács
(MT)alegfőbbdöntéshozótestület,melymeghatá-
rozzaadevizatartalékkalkapcsolatoscélokat,igénye-
ket,úgymintatartalékszintjét, likviditását,döntaz
optimalizációsdevizáról,akockázatvállalásistratégi-
árólésatartalékbefektetéséneklegfontosabbszám-
szerűstratégiaiparamétereiről.Azoperatívdöntési
hatáskörökgyakorlását,adevizatartalék-kezelésistra-
tégiavégrehajtásátazMTáltalmeghatározottkere-
tekközöttazIgazgatóságvégzi.AzIgazgatósághagyja
jóváalimitrendszert:atartalékportfóliókkockázatai-
nakbenchmarkokhozképestengedélyezettmaximális
eltéréseit,apartnerlimiteketésatartalékkezelésben
engedélyezettbefektetésiinstrumentumokkörét.

A tartalékkezelés két fő pillére a benchmarkrend-
szer és a limitrendszer. A független teljesítmény-
mérés a kockázatvállalási politika fontos eleme.
Aportfóliókezeléssikerességénekméréseérdekében
mindentartalékportfólióteljesítményeösszevetésre
kerülegyreferenciaportfólió(azúgynevezettbench-
markportfólió)teljesítményével.Abenchmarkportfó-
liókaztmutatjákmeg,hogyugyanolyanbefektetési
paraméterekmellettegyszélespiaciszegmenstrep-
rezentálópasszívankezeltportfóliómilyenhozamot
hozottvolna.Adevizatartalék-kezelésitevékenységtel-
jesítményeezenreferenciaportfóliókkalszembenkerül
kimutatásra.AzMNBhozam–kockázatpreferenciáját
tükrözőésaportfóliókteljesítménymérésétszolgáló

7. ábra
A devizatartalék nagyságának alakulása
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benchmarkokatazüzletiterülettőlfüggetlenkockázat-
kezelésiszervezetiegységtartjakarban.

Adevizatartalék-kezeléshezkapcsolódóanalegfonto-
sabbkockázatikategóriákapiacikockázat,alikviditási
kockázat,ahitelkockázatésapartnerkockázat.Ade-
vizatartalék-kezeléspénzügyikockázatainakvállalható
mértékétazMNBlimitekkelkorlátozza.Ajegybankokra
jellemzőkonzervatívtartalékkezelésnekmegfelelőenaz
MNBatartalékkezeléssoránszigorúlimitrendszertal-
kalmaz,amelyazelvártmagasszintűhitelminősítések
mellettpiaciésegyébindikátorokatisfigyelembevesz.

Az MNB a devizatartalék-kezelés során különböző
kockázatminimalizálási technikákat alkalmaz annak
érdekében,hogyazMNBáltalvállaltkockázatokaz
MNBkockázatitoleranciájánakmegfeleljenek.Ade-
rivatíveszközökesetébenazMNBapartnereivelISDA
(InternationalSwapsandDerivativesAssociation)és
kapcsolódóCSA(CreditSupportAnnex)szerződése-
ketkötött,amelyekamarginolásrévénapartnerrel
szembenpotenciálisankeletkezőkitettségetalacsony
szintentartják.AGMRA(GlobalMasterRepurchase
Agreement)szerződésekáltalszabályozottrepóügyle-
tekesetébenazelőírtmarginolásszinténsegítiakoc-
kázatokmegfelelőkezelését.Adevizapiaciügyletek
esetén azMNB a nemzetközi legjobb gyakorlatnak
megfelelőenaCLS-rendszerbenszámoljaelazügylete-
itakiegyenlítésikockázataitminimalizálva.Azújonnan
bevezetettmonetárispolitikaieszközökdevizalikvidi-
tás-igényétatartalékkezeléssoránszinténfigyelembe
vesziazMNB.

AzMNB euro, amerikai dollár, japán jen, valamint
angolfontportfóliókatkezel.AzMNBárfolyamkitett-
ségetkizárólageuróbanvállal:azegyébdeviza/euro
keresztárfolyamkockázatátderivatíveszközökkelfede-
zi.Azárfolyamfedezettegyébdevizaeszközöktartását
amagasabbszintűdiverzifikációeléréseésadollár
esetébenarendelkezésreállónagyobblikviditásbiz-
tosításaindokolja.AzMNBeuróbanésamerikaidollár-
banazelőzőévhezhasonlóan2014-benisötportfóliót
kezeltaktívan.Amerikaidollárbanegypénzpiaciésegy
befektetésiportfóliót,euróbanapénzpiacimellettegy
úgynevezetthitelkockázat-mentesésegybefektetési
portfóliót.Akizárólagállampapírokattartalmazóan-
golfontésjapánjenportfóliókatabenchmarkszigorú
lekövetésévelindexhezkötöttportfóliókéntkezeliaz
MNB.2012végétől–külsővagyonkezelőnekésletét-
kezelőnekadottmandátumformájában–azamerikai
ügynökségi jelzáloglevelek (agency MBS eszközök)
isrészétképezikazMNBbefektetésistratégiájának.

Atartalékportfóliókstratégiaicéldurationje1évkörül
alakult.

Azeurohitelkockázat-mentesportfólióképeziadevi-
zatartalékgerincét,amibekizárólagmagasminősítésű
állampapírok,államokáltalgarantáltértékpapírokés
nemzetköziintézmények(szupranacionális)kibocsá-
tásaikerülhetnek.Benchmarkjában100százalékban
AAA-AAminősítésűeurozóna-állampapírokszerepel-
nek.Azeurobefektetésiportfólióbaazelőzőekmellett
magasminősítésűvállalati,illetvebankikibocsátások
ésfedezettértékpapírokvásárolhatóak;ebbeaportfó-
lióbaállampapírokjellemzőencsakalejáratiszerkezet
igazításaérdekébenkerülnek.

Mind az euro, mind a dollár befektetési portfólió
benchmarkjamagashitelminősítésűéslegfeljebb7,5
évhátralévő futamidejűállampapírokat,vállalatiés
bankikötvényeket,pénz-éstőkepiacieszközökettar-
talmaz.Ajegybankokrajellemzőkonzervatívkockázat-
vállalásihajlandóságottükröziabenchmarkportfóliók
szerkezete,azeszközökhitelbesorolásaéshátralévő
futamidejeszerintiösszetétele.

Azelmúltéveksorána2008-tólkezdődőglobálisvál-
sághatásárakialakultcsökkenőhozamkörnyezetben,
tekintettelajegybankiportfóliókbankezeltkötvények
jellemzőenemelkedőárfolyamairaajegybankokdön-
tőennyereségetértekeladevizatartalékokon.ABank
–aportfólióibankezelt,jellemzőenmagashitelminő-
ségűállam-ésegyébkötvényekkelacsökkenőhozam-
környezet eredményeként átértékelődő pozíciókon
keresztül–azemlítettfolyamatnakszinténnyertese
volt.Tekintettelakorábbannullaszintközelébesüly-
lyedőhozamkörnyezetreatovábbiárfolyam-növeke-
déslehetőségebeszűkült,amimagyarázzaakorábbi
évekhezképestiszerényebbteljesítményt.AzEKBés
aFEDellentétesmonetárispolitikailépéseierőteljesen
befolyásoltáka2014-esévet.AzUSA-banamennyiségi
lazításbefejezésemozgattaabefektetőivárakozásokat,
amiszámottevőhatássalvoltahozamgörbére,ezzel
szembenEurópábanamonetárislazításkerültakö-
zéppontba.Amerikábanmegtörténtazeszközvásárlási
programleállítása,ésabefektetőkelkezdtékárazni
azesetlegeskamatemelésekhatását.Ezzelszemben
azeuroövezetetamonetárislazításjellemezte,amely
negatívbetétikamatokban,illetveazeszközvásárlási
programokelindításábannyilvánultmeg.Adivergáló
monetárispolitikákkalösszhangbanazeurohozamgör-
bemindenlejáratonsüllyedt,mígazamerikaidollár
esetébenközéptávonemelkedés,hosszabbtávonpe-
digcsökkenésvoltmegfigyelhető.
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Azalacsonyhozamkörnyezetellenére2014-banaBank
adevizatartalékonmindabszolútértelemben,mind
a rávonatkozóbenchmarkokhozviszonyítvapozitív
teljesítménytértel.Amonetárispolitikaicélokeléré-
séhezmeghatározottlikviditásazévsoránvégigren-
delkezésreállt,azMNBreputációjátkárosanérintő
hitelkockázatieseménynemtörtént.2014-benade-
vizatartalékonelért–piaciértékkelsúlyozott,finanszí-
rozásiköltséggelkorrigált–évesítetthozam,mintegy
60bázisponttalfelülmúlvaazelőzőéviteljesítményt
0,8százalékvolt,amiabenchmark6bázispontosfelül-
teljesítéséteredményezte.

A devizatartalék jövőre vonatkozó teljesítmé-
nyét érintően továbbra is kockázatot jelent, hogy
a tartalékportfóliók teljesítménye negatívvá válhat,
azáltal,hogyamagasminőségűeszközökhozamaiaz
extrémalacsonyszintrőlegyhozamemelkedéskövet-
keztébenelmozdulnak,amiameglévőkötvényekle-
értékelődésemiattiátértékelődésiveszteséghatására
rontjaatartalékteljesítményét.

AzMNBdevizamérlegében szereplő tételek kamat-
lábváltozás szerinti kockáztatottértéke2014 végén
38millióeuro(95százalékoskonfidenciaszintűVaR1
hónaposidőhorizonton).Az38millióeuróskockázta-
tottértékatartalékportfóliókértékénekkb.1ezreléke.

3.7. KéSzpéNz-logiSzTiKAi 
TEvéKENySég

Forgalomban lévő készpénz

Aforgalombanlévőkészpénzállományértéke2014.
december31-én3736milliárdforintvolt,mely17szá-
zalékos,547milliárdforintosbővüléstjelentazelőző
évvégiállományiértékekhezképest.

Mivelaforintbannyilvántartottkészpénzállománydi-
namikusanemelkedett,ígyemutatóGDParányában
számítottértékeelértea11,6százalékot.Akészpénzál-
lománynövekedésevalószínűsíthetőenarravezethető
vissza,hogyazelmúltévben–acsökkenő inflációs
környezettelpárhuzamosan–mérséklődtekabetéti
kamatok,ígyakészpénztartássalösszefüggőkamat-
veszteségmégtovábbcsökkent.

Aforgalombanlévőállománymennyisége2014-ben
a 20 000 forintos címlet esetében 24 százalékkal,
a10000 forintoscímletesetében8 százalékkal,az
5000forintoscímletesetében2százalékkal,a2000
forintoscímletésaz1000 forintoscímletesetében

6-6százalékkal,mígaz500forintoscímletesetében8
százalékkalbővült2013végéhezképest.

Akétlegnagyobbértékűbankjegycímlettovábbrais
domináns szerepet tölt bea készpénzforgalomban,
ígyegyüttesenazösszesforgalombanlévőbankjegy
darabszámánaktöbbmint61százalékáttettékki2014
végén.Ennekoka,hogyebankjegycímletekfizetési
szerepüköntúlvagyonfelhalmozásifunkciótisbetöl-
tenek, illetve valószínűsíthetően jelentős szereppel
bírnakarejtettgazdaságműködésébenis.

Azérméknélazelőzőévhezképestátlagosan7száza-
lékkalbővültaforgalombanlévőmennyiség,leginkább
a200,az50,a20,illetveaz5forintoscímletforgalom-
banlévőállományanövekedett.

8. ábra
Készpénz/gdP és készpénz/háztartások fogyasztási 
kiadásai
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9. ábra
A forgalomban lévő bankjegyek megoszlása darabszám 
szerint 2014 végén
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Készpénzforgalmazás

AzMNB2014-benösszesen3243milliárdforintértékű
készpénzforgalmatbonyolítottleügyfeleiahitelinté-
zetekésaPostaszámára,ezenbelül264milliódarab
bankjegyetszolgáltkiügyfeleinek,miközben224millió
darabbankjegyérkezettbeajegybankba.

AzelmúltévbenazMNBmintegy38milliódarabbank-
jegyetminősítettforgalomképtelennekésselejtezett
le,illetvepótoltúj,jóminőségűfizetőeszközökkel.

A készpénzhamisítás megelőzését, visszaszorítását 
szolgáló tevékenység

A forintbankjegyek hamisítása az elmúlt évben is
akorábbiévektendenciájátkövette,2014-benakész-
pénzforgalombólkiszűrt1935darabforinthamisítvány
amegelőzőévhez képest 21 százalékos csökkenést
tükröz.

Ezzelösszhangbancsökkentazegymilliódarabforga-
lombanlévővalódibankjegyreegyévsoránjutóha-
misbankjegyekszáma,melyazelmúltévben5volt,
eznemzetköziösszehasonlításbanisigenkedvezőnek
tekinthető.

A kedvező helyzet fenntartásának egyik feltétele
abankjegyekkelkapcsolatosismeretekszéleskörben
történőterjesztése.EnnekjegyébenazMNBszakértői
2014-bentöbbmint4000főkereskedelembendolgozó
pénztárostkészítettekfelahamisbankjegyekeredmé-
nyeskiszűrésére.Szembenakorábbiévekkel,amelyek-
refőkéntalegmagasabb(10000és20000forintos)
címletekhamisításavoltjellemző,2014-benaleggyak-
rabbanelőfordulócímletaz5000forintosvolt,amely
azösszeshamisítványtöbbmint40százalékáttetteki.

10. ábra 
A forgalomból kiszűrt hamis forint bankjegyek számának 
évenkénti alakulása
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6Atáblázatnemtartalmazzaajegybankáltalkibocsátottemlékérmékésemlékbankjegyekállományát,melyeknévértékenaforgalombanlévő
fizetőeszközökrészétképezik.

6. táblázat
A forgalomban lévő bankjegyek és érmék6 adatai 2014. december 31-én

Bankjegyek
Mennyiség érték Megoszlás (%)

millió darab milliárd forint mennyiség érték

20000forint 112,9 2258,1 30,2 61,5

10000forint 116,5 1165,3 31,1 31,7

5000forint 25,0 125,2 6,7 3,4

2000forint 22,9 45,8 6,1 1,3

1000forint 59,8 59,8 16,0 1,6

500forint 37,1 18,5 9,9 0,5

összesen 374,2 3672,7 100,0 100,0

érmék
Mennyiség érték Megoszlás (%)

millió darab milliárd forint mennyiség érték

200forint 112,3 22,5 7,8 40,7

100forint 155,4 15,5 10,8 28,0

50forint 135,1 6,8 9,4 12,3

20forint 256,6 5,1 17,9 9,3

10forint 300,8 3,0 20,9 5,4

5forint 478,1 2,4 33,2 4,3

összesen 1438,3 55,3 100,0 100,0
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7. táblázat
A fellelt forintbankjegy-hamisítványok címletenkénti 
megoszlása 2014-ben
(%)

Címletek 500 1000 2000 5000 10 000 20 000

Megoszlás 4 0 4 43 32 17

Nemváltoztakjelentősenahamisításimódszereksem,
melyekettovábbraisazirodaisokszorosítóeszközök
(színesfénymásolók,printerek)használatajellemez.
Azesetenkéntmegtévesztőnekbizonyulóhamisítvá-
nyokavalódibankjegyekjellemzőinekismereteesetén
egyszerűvizsgálatokkal(tapintással, fényfelétartva
vagymozgatással),pénztári körülményekközepette
pedigkombinált,UVA-ésUVC-lámpávaltörténőel-
lenőrzésselkiszűrhetők.

Ahamisvalutákelőfordulásatovábbrasemjelentős.
Ajegybankszakértői1208darab,különbözővaluta-
hamisítványtvizsgáltak2014-ben.Ezenbelülahamis
eurobankjegyekszáma982darabvolt.

Bankjegy- és érmegyártás

A jegybankakészpénzforgalomnövekvő igényének
kielégítése,valamintazelhasználódottésemiattse-
lejtezett,megsemmisítettfizetőeszközökpótlásamiatt
bankjegyeketésérméketgyártat.

Akészpénzgyártatásköltsége2014-benbruttó4,9mil-
liárdforintvolt,közel24százalékkaltöbb,mintazelő-

zőévben.Aráfordításnövekedéselsősorbanabank-
jegy-kibocsátásiprogrammiattmegnövekvőgyártási
szükségletrevezethetővissza.

A jegybank készpénzes ellenőrzési 
tevékenysége

AzMNB2014-benazMNBtv.pénzkibocsátásrólszó-
lórendelkezéseinek,abankjegyrendelet7,valamintaz
MNBalapvetőfeladataihozkapcsolódóadatszolgálta-
tásiMNBrendelet8előírásainakbetartását13pénzfor-
galmazószervezetnél–ebből12hitelintézetnél–,va-
laminthárompénzfeldolgozószervezetnélellenőrizte.
2014-ben15hatóságiellenőrzésieljárásindult,illetve
hat–2013-banindított–hatóságiellenőrzésieljárás
lezárásatörténtmeg.Ezekközülnégyeljárásbanaz
MNBfigyelmeztetőlevélbenhívtafelazellenőrzöttin-
tézményeketafeltárthiányosságokmegszüntetésére,
kilenceljárássoránjogszabálysértéstnemtapasztalt,
ígyazokatintézkedésalkalmazásanélkülmegszüntet-
te,nyolceljárástpedig2015.januárbanzártle.Ezen
túlmenőenazMNBellenőrizteakészpénzforgalma-
zásbanbekövetkezőrendkívülihelyzetekkezelésére
vonatkozó, a bankjegyrendeletben előírt tartalmú,
akijelölthitelintézetekésapostaáltalelkészítendő
és azMNB-nekmegküldendő intézkedési terveket.
Ezenbelül kiemelt figyelmet kapotta fióki ATM-ek
rendkívülihelyzetbentörténőtovábbműködtetésére
vonatkozóeljárásrendekellenőrzése.Abankjegyren-
deletszerinti,ahamisgyanúsbankjegyekkelkapcsola-
tosadatszolgáltatásbólszármazóadatokfolyamatosan

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

Egymillió valódi bankjegyre jutó hamisítványok száma
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12. ábra 
Bankjegy- és forgalmiérme-gyártás 
(bruttó ráfordítás)
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7Abankjegyekfeldolgozásáról, forgalmazásáról,valaminthamisításellenivédelmévelkapcsolatostechnikai feladatokrólszóló11/2011.(IX.6.)
MNBrendelet.

8AjegybankiinformációsrendszerhezelsődlegesenaMagyarNemzetiBankalapvetőfeladataiellátásaérdekébenteljesítendőadatszolgáltatási
kötelezettségekrőlszóló23/2013.(XI.6.)MNBrendelet.



BESZÁMOLóAZMNB2014.éVITEVéKENySéGéRŐL

éves jelentés • 2014 45

végzetthatóságiellenőrzésekeretébenmegállapított
jogszabálysértésmiattkétesetbenkerültsorfigyel-
meztetésalkalmazására.A2014-benlezárthatósági
ellenőrzésieljárásoksoránazMNBabankjegyekvisz-
szaforgatására, azMNB jegyzékben szereplőtípusú
bankjegyvizsgáló gépekMNB részére történőbeje-
lentésére,apénzfeldolgozóbelsőügyviteliszabályza-
tánaktartalmára,valamintahamisgyanúsbankjegy
kezelésérevonatkozóegyesszabályok(bankjegyren-
delet5.§(2)bekezdése,14.és23.§-a,2.melléklet
2.1.1.pontjaés4.melléklet)megsértésétállapította 
meg.

Megújulnak a forint bankjegyek

AMagyarNemzetiBanka2014és2018közöttiidő-
szakbanmegújítjaajelenlegforgalombanlévőbank-
jegysorozatot, s újratervezett, továbbfejlesztett,
apénzfeldolgozógépekésautomatákáltal támasz-
tott készpénzforgalmi igényeknek megfelelő, egy-
ben a hamisítás ellen is korszerűen védett bankje-
gyeketbocsátki.AzMNBahatcímletettartalmazó
hazaibankjegysorozatbólelsőkéntatízezerforintost
újítottameg,mely2014. szeptember2-tőlvált tör-
vényesfizetőeszközzé.Amegújított10000forintos
bankjegyek2014decemberétőlfokozatosan,akész-
pénzellátási lánc szereplőinekmegfelelő felkészülé-
sét követően jelentekmeg a készpénzforgalomban
–2014.december31-énmártöbbmint19millióúj
bankjegyvoltapénzforgalmi szereplőknél–, széles
körűelterjedésük2015folyamánvárható.Ajelenlegi
10000forintosbankjegycímletektovábbraisforga-
lombanmaradnak,bevonásukrólajegybank–átfogó
készpénzszakmaiszempontokatmérlegelve–később 
dönt.

Megújultak a bankjegyek és érmék 
feldolgozásáról és forgalmazásáról szóló 
MNB rendeletek

2014. szeptember 25-én jelentekmeg a készpénz-
feldolgozásraés-forgalmazásravonatkozóúj,illetve
módosítottszabályokattartalmazóMNBrendeletek,
melyekakészpénzforgalmazásával,feldolgozásával,
visszaforgatásával,akészpénzforgalmazásműködési
kockázatainak kezelésével, valamint a hamisgyanús
bankjegyekésérmékkezelésévelkapcsolatosszabá-
lyokathatározzákmeg.MindkétMNBrendeleteseté-
benamódosítások–azátváltásravonatkozószabályok
kivételével–2014.október1-jénléptekhatályba,az
átváltásravonatkozószabályokpedig2014.november
24-tőlhatályosak.

Szigorodott az érmeutánzatok készítését 
szabályozó MNB rendelet 

AzMNBáltalkibocsátottemlékérmékésforgalmiér-
mékvédelme,afogyasztókmegtévesztésérealkalmas
gyakorlatokvisszaszorításaérdekébenazMNBmódo-
sítottaazérmékutánzatairól szólóMNBrendeletet
azutánzatkészítésrevonatkozóelőírásokszigorításá-
val,továbbábizonyostevékenységekkorlátozásával.
A36/2014.(IX.25.)MNBrendeletazeddigieknélszé-
lesebbkörbenhatározmegtiltószabályokatazérme-
utánzatokkészítésérevonatkozóan,ésszűkítiazMNB
engedélyenélkülkészíthetőérmeutánzatokkörét.

emlékérme-kibocsátás

AzMNBtv.értelmébenazMNBjogosultbankjegy-és
érmekibocsátásra,ideértveazemlékbankjegyetésaz
emlékérmét is,amelyekMagyarországtörvényesfi-
zetőeszközei.

2014-tőlmindennemesfémbőlkészültemlékérmétol-
csóbbalapanyagú,színesfémváltozatbaniskibocsátaz
MNB,ezzelkedvezveazoknakazérdeklődőknek,akik
egy-egytémaművészimegvalósításátcsakmérsékel-
tebbárontudnákésszeretnékmegvásárolni.Emellett
azMNBésaMagyarPénzverőZrt.afiatalabbkorosz-
tályérmegyűjtésikedvétkívánjaösztönözniazzal,hogy
számukra ismegfizethetővétesziazemlékérméket.
Ígyazaranyésezüstemlékérmékazonosérmekép-
pel,2000forintosnévértékben,színesfémváltozatban
iselkészülnek.Azértékközvetítéskörénekbővítését
szolgáljaazezüst–kibocsátástkövető3hónapig–és
aszínesfémemlékérméknévértékentörténőforgal-
mazásáravonatkozóMNB-döntésis.

A2014.éviemlékérme-kibocsátásiprogrambantizen-
háromemlékérmétbocsátottkiajegybank.

A2014-esévkibocsátásánaklegértékesebbdarabja-
ként„Máriaaranyforintja”elnevezésselazMNB50
000forintosnévértékűaranyés2000forintnévérté-
kűszínesfémemlékérmétbocsátottkimárcius20-án
normálésnégyszeressúlyúpiefortveretként.Azem-
lékérmea„Középkorimagyararanyforintok”sorozat
(I.Károlyaranyforintja,I.Lajosaranyforintja)harmadik
elemekéntjelentmeg.

AzMNB2014áprilisábantovábbinégyemlékérmét
bocsátott ki: yblMiklós 10 000 forintos névértékű
ezüstés2000forintosnévértékűszínesfémemlékér-
me,EgressyBéniszületésének200.évfordulójatiszte-
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letérekibocsátott10000forintosnévértékűezüstés
2000forintosnévértékűszínesfémemlékérme.

Ajegybankalapításának90.évfordulójaalkalmábólaz
MNB2014.május24-énbocsátottakia10000forintos
névértékűezüstés2000forintosnévértékűszínesfém
emlékérmét.2014júniusábanSpányiBélatermészet-
festőhalálának100.évfordulójaalkalmából10000
forintosnévértékűezüstemlékérmeés2000forintos
névértékűszínesfémemlékérmekerültkibocsátásra.

2014júliusábanFáyAndrás,íróéspolitikushalálának
150. évfordulójáról emlékezett meg az MNB 5000
forintosnévértékűezüstés2000forintosnévértékű
színesfémemlékérmével.

AzMNB2014augusztusábankibocsátottaaMagyar
MáltaiSzeretetszolgálatalapításának25.évfordulója
előtttisztelgő2000forintosnévértékűszínesfémem-
lékérmét.

2014őszéntovábbihatemlékérmekerültkibocsátásra.
ASomogyvár-KupavárNemzetiEmlékhely2000forin-
tosnévértékűszínesfémemlékérme,aBárányRóbert
5000forintosnévértékűezüstés2000forintosnévér-
tékűszínesfémemlékérmea„MagyarNobel-díjasok”
sorozatrészeként.Továbbá2014.november6-ánGanz
Ábrahámszületésének200.évfordulójára2000forintos
névértékűszínesfémemlékérmétbocsátottkiazMNB.
Alegnagyobbépítészeinkrőlkibocsátottemlékérmék
köreAlpárIgnác(2005),ClarkÁdám(2011)ésyblMik-
lós(2014)utánaLechnerödönrőlkészültemlékérmé-
velbővült2014novemberében,azépítészhalálának
100.évfordulójára10000forintosezüstés2000forin-
tosszínesfémemlékérmétbocsátottkiazMNB.

2014novemberébenvoltZrínyiMiklóshalálának350.
évfordulója.Az1620.május3-ánszületettmagyar–
horvátarisztokrataegyszerrevoltakorszaklegkiválóbb
magyarhadvezére,meghatározópolitikusa,maradan-
dótalkotóhadtudományiírójaéskiemelkedőköltője.
ZrínyiMiklóstiszteletére5000forintosnévértékűezüst
és2000forintosnévértékűszínesfémemlékérméket
bocsátottkiazMNB.

Végül2014decemberébenHomoki-NagyIstván,Kos-
suth-díjasfilmrendező,operatőrszületésének100.év-
fordulójárólmegemlékező10000forintosnévértékű
ezüstés2000forintosnévértékűszínesfémemlékérme
kerültkibocsátásra.

3.8. STATiSzTiKAi SzolgálAT

AMagyarNemzetiBankazMNBtv.szerintifeladatai
ellátásáhozésazEKB-valszembenfennállóstatiszti-
kaiadatszolgáltatásikötelezettségteljesítéséhezgyűjt
statisztikaiinformációkat,éshozzanyilvánosságraaz
azokbólkészítettstatisztikákat.

Az MNB az általa készített monetáris, fizetésimér-
leg- és kapcsolódó állományi, pénzügyiszámla- és
értékpapír-statisztikákat,pénzforgalmi,fizetésirend-
szer, ár-, árfolyam-statisztikai, pénzügyi stabilitási,
makroprudenciálisésapénzügyiközvetítőrendszerre
vonatkozóadatokattartalmazóidősorokatahonlap-
jánkeresztülteszielérhetővéanyilvánosságszámára,
többségébenaközzétettpublikációsnaptárszerint.
Azegyesszakstatisztikai területekhezkapcsolódóan
azMNBmódszertanikiadványokatismegjelentet.

Adatszolgáltatási MNB rendeletek

2014-benötMNBrendeletkerültkiadásraa2015.évi
adatszolgáltatásokravonatkozóan:azelsődlegesenaz
MNB alapvető feladatai ellátásához elrendelt adat-
szolgáltatásokattartalmazóMNBrendelet9,valamint
továbbinégy,elsődlegesenafelügyeletifeladatatokel-
látásáhozszükségesadatszolgáltatásokatelőíróMNB
rendelet10.2014folyamánkétesetbenkerültsoraha-
tályosadatszolgáltatásiMNBrendeletek11módosítá-
sáraahazaiésanemzetközijogikörnyezetváltozása
miatt:módosultak a devizamegfelelésimutatóhoz12 
kapcsolódóadatszolgáltatási táblák;újpénzforgalmi
adatszolgáltatás13kerültelrendelésreapénzforgalmi
szolgáltatások árazásának bemutatására; valamint
a680/2014/EUbizottságivégrehajtásirendeletelőírá-
sainakvégrehajtásaérdekébenmódosultakatőkepiaci,
illetveapénz-éshitelpiaciszervezetekadatszolgálta-
tásikötelezettségeitmeghatározóMNBrendeletek14.

948/2014.(XI.27.)MNBrendelet.
1049/2014.(XI.27.)MNB,50/2014.(XI.28.)MNB,51/2014.(XII.9.)MNB,valamint52/2014.(XII.9.)MNBrendelet.
1123/2013.(XI.6.)MNB,37/2013.(XII.29.)MNB,38/2013.(XII.29.)MNB,40/2013.(XII.29.)MNB,42/2013.(XI.29.)MNBés43/2013.(XII.29.)
MNBrendelet.

12A14/2014.(V.19.)MNBrendelettelmódosultaka43/2014.(XII.29.)MNBrendeletelőírásai(új,FDMMtáblakerültbevezetésreésmódosultak
akorábbanmárelrendeltDMM,KDMMésKONSZDMMtáblákis).

13A30/2014.(VII.30.)MNBrendelettelkiegészítésrekerülta23/2013.(XI.6.)MNBrendeletazúj,„Pénzforgalmibevételek”(azonosítókód:P55)
adatszolgáltatásravonatkozóelőírásokkal.

14Azintézmények575/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendeletszerintifelügyeletiadatszolgáltatásatekintetébenvégrehajtás-technikai
standardokmegállapításárólszóló2014.április16-i680/2014/EUbizottságivégrehajtásirendelet17.cikk(1)bekezdésevégrehajtásáhozszük-
ségesrendelkezésekmiattmódosulta42/2013.(XII.29.)MNBrendelet.valaminta43/2013.(XII.29.)MNBrendelet.
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Módszertani és publikációs változások az 
MNB statisztikáiban

A fizetésimérleg-statisztikák és a nemzeti számlák
összeállítására vonatkozó nemzetközi módszertani
szabványok(BalanceofPaymentsandInternational
Investment Position Manual Sixth Edition: BPM6,
SystemofNational Accounts: SNA2008, European
SystemofAccounts:ESA2010)megújításrakerültek
azelmúltévekben.Azújszabványokalkalmazásaaz
EurópaiUniótagállamaibanésintézményeibenegysé-
gesen2014-benváltkötelezővéavonatkozóstatisztikai
adatközlésekben.AzMNB-ben2014.elsőfélévében
befejeződötta2009-benindítottfelkészülésifolyamat
azújnemzetközimódszertanielőírásokalkalmazására
afizetésimérleg-statisztikákésapénzügyiszámla-sta-
tisztikákterületén.Ennekkeretébenlezárultakamód-
szertaniegyeztetésekanemzetköziintézményekkelés
aKSH-val,elkészültekamódszertaniésinformatikai
fejlesztések,ésmegtörténtazújtartalmúésszerke-
zetűstatisztikákelsőelőállítása.Amegújítottfizeté-
simérleg-statisztikák2014. június24-én,apénzügyi
számlákjúnius30-ánjelentekmegazMNBhonlapján,
ésekkortólszolgáltatajegybankstatisztikaiadatokat
azújmódszertanielőírásokszerintanemzetköziintéz-
ményekrészéreis.

Az új adatközlések előkészítéseként, a felhasználók
előzetes tájékoztatása és a változások ismertetése
céljából,2014.márciusbanazMNBújoldaltindított
internetes honlapján a Statisztika menüpont alatt
a módszertani átállásról, illetve több tájékoztatót
tartottastatisztikákkülsőésbelsőfelhasználóiszá-
mára.AzMNBfelhívtaafelhasználókfigyelmétarra,
hogy a módszertani váltással párhuzamosan átfo-
góadatfelülvizsgálatot is végezafizetésimérlegés
apénzügyiszámlákidősorain.

Azelsőadatközléskorafizetésimérleg-statisztikákban
azújmódszertanvisszavezetéseazadatsorokon2013-
ig történtmeg, a 2014. szeptemberi publikációban
viszontmárelérhetővéváltakahosszú,1990-igvisz-
szamenő,újmódszertanszerintiidősorok.Apénzügyi
számlákesetébena2014.júniusielsőadatközléskor
az idősorok 1989-től revideálásra kerültek, a teljes
idősoronátvezetésrekerültamódszertaniváltásha-
tása.2014szeptemberébenazonbanújabbtechnikai
jellegűmódosításokrakerültsorazakkorváltozófize-
tésimérleggelésanempénzügyinemzetiszámlákkal
összhangban.

összességébenelmondható,hogyamódszertanivál-
tástkövetőenrövidebbhatáridőkkelésrészletesebb

tartalommaljelennekmegmindafizetésimérleghez,
mindapénzügyiszámlákhozkapcsolódóadatközlések.
Ezen túlmenőenafizetésimérleg-statisztikaúj,havi
publikációtindított2014.júliusbanaméggyorsabbés
rendszeresebbtájékoztatásérdekében,ésazévvégén
megjelentazMNBhonlapjánafizetésimérleg-statisz-
tikákmegújítottmódszertanikézikönyveis.

Amonetárisstatisztikákterületén2015-benjelentke-
zikanemzetiszámlákésakapcsolódópénzügyista-
tisztikákmegújításávalösszefüggőmódszertaniváltás
hatása–egyébmástartalmiváltozásokkalegyütt–
ajegybankpublikációibanésanemzetköziadatszol-
gáltatásokban.Ehhezkapcsolódóan2014-benfolyta-
tódottafelkészülésazEKBújmonetárismérleg-és
kamatstatisztikairendeleteialapjántörténőadatszol-
gáltatásokra.Azadatszolgáltatóiterhekcsökkentésére
törekedveazadatigényeknagyobbrészebecslésseláll
elő,kisebbrészükviszontbeépítésrekerüla2015-től
érvényesadatszolgáltatásiMNBrendeletbe.

A2014.januárravonatkozópublikációtólkezdődően
anemzetköziszabványokésafelhasználókigényeihez
igazodvabővültamonetárismérleg-éskamatstatisz-
tikai idősorokban közzétett adatok köre, valamint
megváltozottahitelekértékvesztésénekmódszertani
kezeléseisamonetárisstatisztikaipublikációkban.

Apénzforgalmiadatgyűjtéseknegyedévesséválásával
lehetőségnyíltgyakoribbpénzforgalmiadatokpubli-
kációjára,amelyapénzforgalmifolyamatokgyorsabb
követéséreadlehetőséget.

felügyeleti statisztikák

Afelügyeleticélúadatszolgáltatásokterületén2014.
év során az európai szinten egységes tartalmú és
formátumú jelentések fogadására és feldolgozásá-
ravaló felkészülés jelentettea legnagyobbkihívást.
A680/2014/EU-bizottságivégrehajtásirendeletalap-
jánelsőalkalommaljúnius30-ánküldtékbeazadat-
szolgáltatókjelentéseiketazMNB-nek,mintfelügyeleti
hatóságnak.AzEurópaiBankhatóságáltalkidolgozott
standardalkalmazásajelentőstartalmiéstechnikaivál-
tozástjelentmindazadatszolgáltatók,mintpedigaz
MNBszámára.Azelkövetkezőegy-kétévbenaszabá-
lyozásiváltozásokhozkapcsolódóanazegységesadat-
szolgáltatástartalmafokozatosanbővülnifog,jelentős
mértékbenfelváltjaazMNBrendeleteinalapulófel-
ügyeleticélúadatszolgáltatásokat.Hárombankcsoport
adatszolgáltatásátamegfelelőellenőrzésekutánaz
EurópaiBankhatóságnakazXBRLszabványáltalelőírt
formátumbankellmegküldeni.Hasonlónagyságrendű
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átállásrakészülazMNBabiztosítókadatszolgáltatásá-
banis,aholaSzolvenciaII.szabályrendszer2016.évi
bevezetéséhezkapcsolódikazuniósszintenegységes
tartalmúésformátumúadatszolgáltatásokalkalmazá-
sáravalóáttérés.Azerrevalófelkészülésrészekéntaz
EIOPAajánlástadottki,melynekteljesítéseérdekében
azújadatgyűjtésekegyszűkebbkörétmár2014.évre
vonatkozóanbekériazMNBabiztosítóktól.

Nemzetközi adatszolgáltatás, 
együttműködés nemzetközi szinten

Az MNB az Európai Unió tagországaira vonatkozó
valamennyi adatszolgáltatási elvárásnak eleget tett
2014-ben; ennekmegfelelően rendszeres adatszol-
gáltatástteljesítettazEurópaiUnióstatisztikaihiva-
tala(Eurostat)ésazEurópaiKözpontiBank,valamint
aNemzetköziFizetésekBankja(BIS)felé.AzMNBstá-
tusábóladódóanésanemzetköziegyüttműködésből
fakadóelvárásokkal,tagságikötelezettségeivelössz-
hangbanrendszeresenszolgáltatadatokat,informá-
ciókataNemzetköziValutaalap(IMF),aVilágbankés
aGazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzervezet
(OECD)számárais.Anemzetközistatisztikaimunkacso-
portokbanazMNB2014-benisaktívszerepetvállalt.

Adatminőség, hatósági ellenőrzés

AzMNBStatisztikaiigazgatóságaa2014.évihatályos
adatszolgáltatásiMNBrendeletekkelelrendeltadat-
szolgáltatásokelőírásainakbetartását–azazahatár-
időretörténőteljesítést,valamintazadatminőséget
–2014-ben iselsősorbanfolyamatosellenőrzéske-
retébenvizsgálta.Afolyamatosellenőrzésalapjánaz
MNBalapvetőfeladataiellátásátszolgálóadatszolgál-
tatásokminőségénekellenőrzésecéljából–szükség
esetén–hatóságiellenőrzésieljárástindított,melynek
soránhelyszíniellenőrzést,vagyhelyszínenkívüli,do-
kumentumbekérésenalapulóvizsgálatokatfolytatott
leegy-egytémában.

AStatisztikaiigazgatóságazévsoránösszesen21szer-
vezettelszemben–2bankés19befektetésialapkeze-
lő–indítotthatóságiellenőrzésieljárástastatisztikai
adatszolgáltatásokminőségénekvizsgálatára.Ezekkö-
zülakétbankesetébenindítotthatóságiellenőrzési
eljárás–tekintettelafeltárthibák,hiányosságokmér-
tékéreésjellegére–határozatbafoglaltintézkedéssel
kerüllezárásra.Abefektetésialapkezelőkkelszemben

indítotthatóságiellenőrzésieljárások2014.december
31-énmégfolyamatbanvoltak.A2013.évrőláthú-
zódóhárom,bankkalszembenmegindítotthatósági
ellenőrzésieljáráslezárásrakerült,kétesetbenfigyel-
meztetőlevéllel,egyesetbenpedighatározatbafoglalt
intézkedéssel.

2014-benafolyamatosellenőrzéssoránmegállapított
jogszabálysértésmiatt267esetbenkerültsorintézke-
dés–2esetbenfelhívás,többiesetbenfigyelmeztető
levél–alkalmazására,6esetbenakitöltésielőírások
benemtartása,atöbbiesetbenpedigateljesítésiha-
táridőbenemtartásamiatt.Avizsgálatokmegállapí-
tásaialapjánazMNBkötelezteazadatszolgáltatókat
afeltárthibákmegszüntetésére,valamintajogszabályi
előírásokjövőbenibetartására.Azintézkedésekegyes
fizetésimérleg,monetáris,értékpapír,pénzforgalmi,
valamintapénzügyiközvetítőrendszerrevonatkozó
statisztikaiadatszolgáltatásokatérintettek.15

2014folyamánbírságkiszabásáranemkerültsor.

3.9. Az MNB TárSAdAlMi 
FelelőSSégvÁllAlÁSi 
TEvéKENySégE

AzAlaptörvényésazMNB tv.biztosítjaa jegybank
szervezeti,működésiésgazdálkodásifüggetlenségét,
ugyanakkoreza függetlenség, továbbáazMNB je-
lentősége,társadalmielismertségeésazáltalakezelt
köztulajdontársadalmifelelősséggelisjár.2014má-
jusábanmegjelentazMNBAlapokmánya,amelyben
többekközöttlefektettetársadalmifelelősségvállalásá-
nakalapelveit,majdajúniusbanközzétettTársadalmi
FelelősségvállalásiStratégiameghatároztaajegybank
kiemelt céljait és kijelölte amegvalósítást szolgáló
programrészleteit.Ennekközéppontjábanolyan,az
MNBalapvetőfeladataihozilleszkedőszakmaijellegű,
valamintössztársadalmicélokmegvalósulásátelősegí-
tőtevékenységáll,amitükröziahitelességetésszak-
maiságot,értéketteremt,erősítiatársadalmikohé-
ziót,elősegítiatudományosgondolkodást,valamint
fejlesztiapénzügyikultúrát.Ajegybankatársadalmi
felelősségvállalási stratégiájánakmegalkotásával és
2014.évitevékenységévelanemzetköziintézmények
gyakorlatátköveti.

Ajegybanktársadalmifelelősségvállalásiprogramjá-
bankiemeltszerepjutapénzügyifogyasztóvédelem

15Fizetésimérleg-statisztikaiadatszolgáltatások(azonosítókód:R02,R04,R05,R06,R07,R11,R12,R15,R19,R29),monetárisstatisztikaiadatszol-
gáltatás(azonosítókód:H01),értékpapír-statisztikaiadatszolgáltatás(azonosítókód:E62),pénzforgalmiadatszolgáltatások(azonosítókód:P05,
P26),valamintapénzügyiközvetítőrendszerrevonatkozóadatszolgáltatások(táblakód:14HD,14ND,8APA,8APT).
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erősítésének.Ennekkeretében–pénzügyifelügyeleti
tevékenységjegybankiintegrációjaóta–azMNBha-
tározottabbanlépfelafogyasztóijogokérvényesíté-
sért,valaminterősödöttapiacfelügyeletiaktivitásais.
Ajegybankifogyasztóvédelembenajogszabályokbe-
tartatásántúlazMNBaz„etikus”pénzügyiszolgáltatói
magatartástiskikényszerítiaszolgáltatóktól.

AzMNBtv.értelmébenafelügyeletitevékenységso-
rán kiszabott bírságból származó bevétel kizárólag
atársadalmifelelősségvállalásiprogramhozkapcso-
lódócélokra fordítható.AzMNBazonbannemcsak
abírságbevételekből,hanemelsődlegescéljánakés
alapvetőfeladatainakveszélyeztetésenélkültovábbifi-
nanszírozástisbiztosítotttársadalmifelelősségvállalási
stratégiájánakmegvalósítására.AzMNBPallasAthéné
KözgondolkodásiProgramjánakmegvalósításasorán
feladatánaktekintiapénzügyikultúraésapénzügyi
tudatosság,valamintazeztmegalapozóközgazdasági
éstársadalmigondolkodás,illetveazehhezkapcsoló-
dóintézményrendszerésinfrastruktúrafejlesztését.
Ezértszakemberei,stratégiaiegyüttműködőpartnerei
ésafeladataihozilleszkedőcélokmegvalósításaérde-
kébenlétrehozottalapítványokútjánvezetőszerepet
kívánbetölteniaközgazdaságiéspénzügyiszakem-
berképzésmegújításában,törekszikavilágélvonalába
tartozóegyetemekkel,kutatóműhelyekkel, intézmé-
nyekkel,szakemberekkeltörténőkapcsolatépítésre.

AMagyarNemzetiBanktársadalmifelelősségvállalási
stratégiájánakkiemeltrészétképeziaKözgondolko-
dásiProgramszervezetikeretétjelentőPallasAthéné
Alapítványoklétrehozása.Azalapítványok2014.első
felének végén kezdték meg érdemi működésüket.
AzMNBáltallétrehozottalapítványokkiemeltcélja,
hogyemeljehazánkban,valamintaKárpát-medencei
régióbanaközgazdaságioktatásszínvonalátésnövelje
azáltalánosközgazdaságiműveltségetoktatásiprog-
ramokszervezésével,kiemelkedőtehetségekegyéni
gondozásával,amagyarkutatóknemzetközilegisel-
ismertszínvonalúszellemialkotásainakvilágrasegíté-
sével.Amármegkezdettpénzügyi,illetvebankszakmai
szakemberekképzésén túl a különböző,elsősorban
pénzügyikonferencia-,és szakkollégiumi támogatá-
sok,valamintösztöndíjjal,illetvetananyagfejlesztéssel,
tanulmánykiadássalkapcsolatosprogramokkerültek
előtérbe,amelyekjólátgondolt,lépcsőzeteskiterjesz-
tésévelMagyarországakövetkezőévtizedekbenfel-
kerülamodernközgazdaságigondolkodástérképére.

Aszéles lakosságirétegekpénzügyitudatosságának
fejlesztésétcélozzamega2008-banlétrehozottPénz-
iránytű Alapítvány tevékenysége. Az elmúlt hat év

soránazAlapítványtevékenységéveljelentősismert-
ségreéselismertségretettszert.Ezekrealapozva,de
amégnagyobbhatókörűpénzügyiszemléletformálást
célozva,2014-benjelentősenmegújultéskibővültaz
Alapítvány hosszú távú munkaprogramja, melynek
megvalósításáhozazalapítók szakmaiésanyagi tá-
mogatástbiztosítanak.

AfentiekentúlmenőenazMNBlehetőségeihezmérten
közvetlenül,illetvealapítványaiútjánisszerepetvállal
azértékteremtésben,anemzetiértékek,aszellemiés
kulturálisörökségmegőrzésében(pl.Operaház-Erkel
Színházzal,MűvészetekPalotájával,LisztFerencZe-
neművészetiEgyetemmelkialakítottstratégiaipart-
nerség), valamint a szakemberképzés, tudományos
tevékenységtámogatásában(pl.MagyarKözgazdasági
Társaság,PéldaképAlapítvány).Karitatívcélúadomá-
nyozássalhozzájárulahátrányoshelyzetűcsoportok
életminőségének,esélyegyenlőségének javításához,
valamintarendkívüliélethelyzetekokoztanehézségek
enyhítéséhez(pl.HáromKirályfiAlapítvány,Csodalám-
paAlapítvány,NagycsaládosokOrszágosEgyesülete,
NemzetköziGyermekmentő,Alapítványadaganatos
betegekgyógyításáért).Atársadalmifelelősségvállalási
programkeretébenakijelöltstratégiaicélokmentén
ajegybanknyitottazegyüttműködőpartnerekkörének
továbbibővítésére.

AzMNBértéktárProgramjakeretében–máseuró-
paiközpontibankokműkincsvásárlásigyakorlatához
hasonlóan–törekszikarra,hogyfelkutassa,ésgyűj-
teményformájábanmegőrizzeanemzetiésmáski-
emelkedő értékű műkincseket, kulturális javakat,
művészetiéshagyatékiértékeket,ezekbőlpedigolyan
gyűjteménythozzonlétre,amelyszéleskörűkulturális,
művészetiéstársadalmielismerésretarthatszámot.

Afenntarthatóságrairányuló,atermészetiésépített
környezettelszembeniáltalánosintézményifelelőssé-
gentúlajegybankpéldaértékűésélenjárógyakorlat
kialakításáratörekszikakörnyezetvédelemésműem-
lékvédelemterén.Ehhezkapcsolódva2014.elsőfél-
évébenelfogadástnyertazMNB2014–2016.évekre
vonatkozó,megújítottkörnyezetipolitikája.

3.10. Az MNB KoMMuNiKáCiójáT 
MegHATÁRozó TéNyezőK

AzMNB2014.évikommunikációjátalapvetőenakor-
mánygazdaságpolitikájátésamagyargazdaságinöve-
kedésttámogatónagyszabásújegybankiprogramok,
össztársadalmicélokatszolgálótevékenységekismer-
tetésehatároztameg.Ezekközétartoztak,asikeres
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NövekedésiHitelprogram,önfinanszírozásiprogram,
alapkamat-csökkentés,ésazeredményes,költségve-
téstnemterhelőműködés,valamintaPallasAthéné
KözgondolkodásiProgram,anemzetközikapcsolatok
szélesítése,aTársadalmiFelelősségvállalásiProgram,
anemzetiértékekgazdagítása,továbbáalakosságide-
vizahitelekelszámolásánakésforintosításánaksegíté-
se,ajövedelemarányostörlesztőrészletszabályainak
kidolgozása,fogyasztókatvédőfelügyeletiintézkedé-
sek.

AzMNBnyilatkozatait,tájékoztatásaitafüggetlenés
felelősjegybankimagatartásjellemezte.Adöntésho-
zókegyértelművétettékazMNBAlapokmányánakés
TársadalmiFelelősségvállalásiStratégiájánakmegalko-
tásával,közreadásával,hogyaMagyarországfejlődését
elősegítőhosszabbtávúgondolkodásjegyébenkiszéle-
sítettékazárstabilitástközéppontbahelyezőjegybank
feladatait. A jegybanki kommunikációban előtérbe
kerültekaPallasAthénéalapítványok,amelyekkelaz
MNBközvagyontépít,aktívszerepetvállalapénzügyi
tudatosság fejlesztésében, a közgazdasági-pénzügyi
oktatásszínvonalánakemelésében.

AzMNB a monetáris politikai fordulatot követően
újszerűmódszereketkeresve törekedettagazdaság
stabilizálására, illetveegyfenntarthatófejlődésipá-
lyabiztosítására.Anemszokványoseszközök, inno-
vatívmegoldásokkiváltottákegyesközgazdászokés
politikaiszereplőknemtetszését.Ajegybankazonban
határozottanfellépettazMNBhitelességét,törvényes
működését,azirántamegnyilvánulóközbizalmatsértő,
függetlenségétkorlátoznipróbálótámadásokéspoli-
tikainyomásgyakorlásellen.

A 2014. év egészében kiemelkedő kommunikációs
feladatnak számított a Növekedési Hitelprogramot
népszerűsítő országos, intenzív kampány lebonyo-
lítása.Akis-ésközépvállalkozásokatsegítőNHP-val
kapcsolatostájékoztatásokamédiaközreműködésé-
vel,direktreklámok,közlemények,interjúk,előadá-
sokútjánjutottakelazérintettekhez.Rendszeresen
jelentekmeghírekazNHPeredményeiről,hatásairól,
a meghosszabbításáról, a keretösszeg emeléséről,
amódosított terméktájékoztatóról, amegváltozott
feltételekről,afinanszírozásilehetőségekbővítéséről.

Jelentőséssikereskommunikációskampánytindított
azMNBazúj,fejlesztett10000forintosbankjegyzök-
kenőmentesbevezetéseérdekében.

AzMNBfőbbüzeneteitelsődlegesensajtóközlemé-
nyekésszakmaicikkekformájábanterjesztette.Azév

soránajegybankösszesen205sajtóközleménytés67
szakmaicikketjuttatottelamédiarészére,illetvetett
közzéhonlapján.Emellett32alkalommaltartottsaj-
tótájékoztatót,illetveháttérbeszélgetést.

Rendszeresenjelentekmegtájékoztatásokahonlapon
aMonetárisTanácsdöntéseiről,azinflációsalapmu-
tatókról,apénzügyipiactisztításáról,afogyasztókat
védőfelügyeletiintézkedésekről,jogsértőtevékeny-
ségekről,statisztikaiadatokról,emlékérme-kibocsá-
tásokról.

AXXI.századelvárásaihozalkalmazkodva,azMNBki-
szélesítetteonlinekommunikációscsatornáitahazai
legnépszerűbb közösségi médiával, a Facebookkal,
amelyelsősorbanafiatalcélközönségnekszólóinfor-
mációivalegészítikiahonlaptartalmakat.Afelhaszná-
lókszámafolyamatosannövekszik.

3.11. Az MNB 2014. évi 
ErEdMéNyéNEK AlAKuláSA

AMagyarNemzetiBank2014.évieredménye27,4mil-
liárd forintnyereségvolt.2014-benamérlegésaz
eredményalakulásáraazalábbifőbbfolyamatokha-
tottak:

–adevizatartalékmonetárispolitikaáltalmeghatá-
rozottszintjeésösszetétele,atartalékszintjétbe-
folyásoló devizavásárlások és devizaeladások: az
ÁllamadósságKezelőKözpontadósságkezelésselkap-
csolatosműveletei,azEU-transzferekbőlszármazó
nettódevizabeáramlás,aMagyarÁllamkincstárnem
adósságfinanszírozáshozkapcsolódódevizakonverzi-
ói,alakosságidevizahitelekforintosítása;

–aforintlikviditástlekötőinstrumentumokalakulása,
amiösszefüggadevizatartalékésazMNBnettóde-
vizaköveteléseinekalakulásával;

–aforintkamatokésanemzetközidevizakamatszint
változása;

–aforintárfolyamváltozása;

–azMNB társadalmi felelősségvállalási programja;
valamint

–aszámviteliszabályokváltozása.

Anettókamat-éskamatjellegűeredmény86,3mil-
liárd forint veszteség volt.A kamateredményelőző
évhezképestbekövetkezettromlásamögöttaszám-
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vitelielszámolásiszabályok–anemzetköziszámviteli
gyakorlattalösszhangbahozott–változásaáll.(Erről
részletesebbenlásdaB)rész4.1.fejezetét.)Azátállás
egyszeriveszteségetokozotta2014.évikamatered-
ményben,ugyanakkorazújelszámolásalkalmazása
2015-tőlmérsékliajegybankieredményindokolatlan
hullámzását.Amagaskuponnalnévértékfölöttvásá-
roltértékpapírokázsiójaazújmódszertanszerintaz
értékpapírlejáratáigegyenletesenkerülelszámolásra
akamatbevételekterhére.Ennekhatásakéntazérték-
papírlejáratakormárnemkeletkezikveszteség,amely
apénzügyiműveletekeredményétrontaná.Amód-
szertaniváltozásegyszerieredményhatásanélkülaka-
materedmény2014-benpozitívlettvolnaadeviza-és
aforint-hozamszintekközöttieltéréscsökkenésemiatt.

A nettó forint kamat- és kamatjellegű eredmény
158,5milliárd forint veszteség volt, a 2013. évinél
72,9milliárdforinttalalacsonyabb.Anaptárinapokkal
súlyozottátlagosjegybankialapkamat2014-benmint-
egy200bázisponttalcsökkentazegyévvelkorábbihoz
képest.Azalapkamathozkötöttkamatozásúforintköte-
lezettségek(költségvetésforintbetétei,kötelezőtarta-
lék,likviditástlekötőinstrumentumok)átlagállománya
2014-benmeghaladtaa2013.évit.Akamateredmény
javulásaazalapkamatcsökkenésénektudhatóbe.

Adevizakamat-éskamatjellegűeredmény72,2mil-
liárd forint nyereség volt. A nyereség előző évinél
alacsonyabbszintjerészbenafentemlítettszámviteli
módszertani átállásra, részbenpedig a devizatarta-
lékokutánikamatbevételekcsökkenésérevezethető
vissza. A tartalék euróban számítva az év nagyobb
részébenmagasabbvolt,mint2013-ban,deazeuro- 

hozamszintekcsökkenésemiattakamatbevételekala-
csonyabbszintenrealizálódtak.

Apénzügyiműveletekrealizálteredménye119,6mil-
liárdforintveszteségvolt.Ezazeredménykategória
döntőmértékbenadevizatartalékbasoroltértékpa-
pírokpiaciárváltozásábólszármazórealizálteredmé-
nyéttartalmazza.Adevizatartalékbanmagasarányt
képviselnekafixkamatozásúmagaskuponúpapírok,
melyekfolyamatosanapiacihozamoknálmagasabb
kamatbevételtbiztosítanak. Ezenpapírokbeszerzé-
sérenévértékfelettkerülsor,ígyazértékpapírokle-
járatakorvagyeladásakor–a2014.decemberelőtti
számviteliszabályokszerint–veszteségetkellettel-
számolni, ennek tudható be a pénzügyiműveletek
realizáltvesztesége.Azújelszámolásigyakorlatabe-
szerzéskoriárfolyam-különbözet(ázsió)amortizálásá-
valkiküszöbölieztaproblémát,ezért2015-tőlapénz-
ügyi műveletek eredményében számottevő javulás 
várható.

A devizaárfolyam-változásból származó eredmény
alakulásátmeghatározókétfőtényezőahivatalosés
abekerülésiárfolyameltérése,valamintadevizaeladá-
sokmértéke.2014-benaforintárfolyamajellemzően
gyengébbvolt,mint2013-ban,ahivatalosésabeke-
rülésiárfolyamegyesidőszakokbanjelentőseneltávo-
lodottegymástól.Adevizaeladásokvolumenemaga-
sabbvolt,mintamegelőzőévben,ezekreelsősorban
azÁKK-adósságkezelésiműveleteihezkapcsolódóan,
valamintalakosságidevizahitelekforintosításamiatt
kerültsor.Azévsorán511milliárdforintárfolyamnye-
reségkeletkezett, így2014-benisa jegybankiered-
ménylegjelentősebbösszetevőjevolt.

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

Sorszám Megnevezés
(eredménykimutatás sora) 2013 2014 változás

1 Nettókamat-éskamatjellegűeredmény(I+II)-(X+XI) –49,4 –86,3 –36,9

2 Nettóforintkamat-éskamatjellegűeredmény(I-X) –231,4 –158,5 72,9

3 Nettódevizakamat-éskamatjellegűeredmény(II-XI) 182,0 72,2 –109,8

4 Pénzügyiműveletekrealizálteredménye(IV-XIV) –112,6 –119,6 –7,0

5 Devizaárfolyam-változásbólszármazóeredmény(III-XII) 200,3 511,0 310,7

6 Egyéberedménytényezők*(V+VI+VII+VIII)-(XIII+XV+XVI+XVII+XVIII) –12,0 –277,7 –265,7

7 eredmény (1+4+5+6) 26,3 27,4 1,1

Kiegyenlítésitartalékokegyenlegeamérlegben

8 Nemrealizáltdevizaárfolyam-eredménymiattikiegyenlítésitartalék 509,6 518,0 8,4

9 Devizaértékpapírokpiaciértékváltozásamiattikiegyenlítésitartalék –91,1 54,5 145,6

* Felügyeleti tevékenységből származó bevételek, nettó banküzemi eredmény, bankjegy- és érmegyártás költségei, nettó céltartalékképzés és 
-felszabadítás, jutalékból származó és egyéb eredmény.
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Azegyéberedménytényezőktartalmazzákabanküzem
működésibevételeit,költségeit,ráfordításait,abank-
jegy-ésérmegyártásköltségeit,acéltartalékképzést,
-felszabadítást,valamintafelügyeletitevékenységből
származó bevételeket, a jutalékból származó és az
egyéberedményt.Azezekbőladódónettóráfordítá-
sok2014-ben277,7milliárdforintottettekki.A2013-
hozképestbekövetkezettnövekedésmögöttdöntően
aPallasAthénéKözgondolkodásiProgramkeretében
alapítványoknaktörténőalapítóivagyonátadásáll.

Asajáttőkeállományaazévvégén645,9milliárdforint
volt.Nagyságátalapvetőenakiegyenlítésitartalékok
–azonbelülisaforintárfolyamkiegyenlítésitartaléká-
nak–szintjehatároztameg.Aszámvitelielszámolási
szabályokváltozásaasajáttőkeállományátnembe-
folyásolta,mertakamateredményromlásávalegyező
mértékbenemelkedettadeviza-értékpapírokkiegyen-
lítésitartalékánakállománya.

Aforintárfolyamkiegyenlítésitartalékaa2013.évvé-
géhezképest8,4milliárdforinttalnőtt,mivel2014.
évvégénahivatalosésazátlagosbekerülésiárfolyam
közöttieltérésnagyobbvolt,mintegyévvelkorábban.
Aforintárfolyamkiegyenlítésitartaléka2014.decem-
ber31-én518milliárdforintvolt.

2014.december31-énadeviza-értékpapírokonpiaci
értékelésükalapján54,5milliárdforintnemrealizált
nyereségkeletkezett.Akiegyenlítésitartalékelőzőév
végéhezképestbekövetkezettkedvezőalakulásakét
tényezőrevezethetővissza:egyrésztaszámviteliel-
számolásváltozására,másrésztazértékpapírokpiaci
árának–adevizahozamokcsökkenésemiattbekövet-
kező–emelkedésére.

3.12. Az MNB gAzdálKodáSA

AzMNBgazdálkodásaazMNB-törvénybenelőírtfel-
adatokszínvonalasellátásáhozszükségeserőforrások
hatékonybiztosításárairányul.

Működési költségek

9. táblázat
Az MNB 2014. évi működési költségeinek alakulása

Megnevezés 2014. évi terv*
(tartalék nélkül)

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

millió forintban százalékban

Személyijellegű
ráfordítások 17266 16329 94,6

Banküzemi
általános
költségek

17399 15846 91,1

összesen 34 665 32 175 92,8

* A 160/2014. számú igazgatósági határozat szerint módosított műkö-
dési költségterv.

Aműködési költségek 2014. évi tényleges összege
32175millióforint,amiajóváhagyotttervtől7,2szá-
zalékkalmaradel.Miután2013I-III.negyedévébenaz
MNBmégnemafelügyeletitevékenységgelkibővült
feladatkörtláttael,ezérta2014.éviköltségeknem
hasonlíthatóakazelőzőévadataihoz.

A2014.éviműködésiköltségtervjóváhagyásátkövető-
en,azI.félévsorántörténtváltozásokátvezetéseként
–ideértveatervetérintő,azI–VI.hónapsoránhozott
igazgatóságihatározatokteljesítésétis–júliusmásodik
felébenazMNBIgazgatóságaaműködésiköltségterv
módosításáravonatkozójavaslatotfogadottel.

A2014.évitervteljesítéstdöntőenaszemélyijellegű
ráfordításoknáljelentkezőmegtakarításokhatározták

13. ábra
A forint árfolyamának alakulása 
(fordított skála)

Kiegyenlítési tartalék
509,6 milliárd forint

Kiegyenlítési tartalék
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meg(pl.:abérköltség,aválaszhatóbérenkívülijut-
tatások,azegyébszemélyi juttatásokesetében),de
abbanközrejátszottajegybankikutatásraelőirányzott
összegfelhasználásának2015-retörténtáthúzódása,
továbbáazüzemeltetési(főkéntfegyveresőrzésvédel-
mi)költségektervezettőlvalóelmaradásais.Emellett
azoktatási,akommunikációsésa jogiköltségeknél
is a tervezettnél alacsonyabb kifizetések merültek
fel. Ugyanakkor az értékcsökkenési leírás értéke
meghaladtaazelőirányzottösszeget,elsősorbanaz
évközbenvásároltingatlanokamortizációsköltsége 
miatt.

Személyi jellegű ráfordítások

A2014.éviszemélyi jellegűráfordításoktervezésé-
nélalapvetőena2013.évbentörténtváltozásokha-
tásaikerültekfigyelembevételre,melyekközülaleg-
fontosabb a javadalmazási rendszer megváltozása
ésaPSZÁFMNB-betörténőintegrálásavolt.ABank
abónuszrendszer2013-banmegkezdettkivezetését
2014.januárbanbefejezte,azújbérsávalapústruk-
túrábabeillesztetteaPSZÁF-tólátkerültmunkavállalók
illetményalapújavadalmazását.Enneksorán2014I.
félévéremegvalósultajuttatásirendszerekegységesí-
tése,továbbáajólétiéstámogatásirendszerátalaku-
lása,ajogosultakkörénekkiszélesedése,aválasztható
elemekkörénekkibővítése.

A 2014. évi személyi jellegű ráfordítások összege
16329millióforintvolt,amelyajóváhagyottterv94,6
százaléka.A937millióforintösszegűeltérésfőbbokai
akövetkezők.

A„személyi jellegűegyébkifizetések”összesen482
millióforinttalalacsonyabbakajóváhagyotttervnél,
amelyetleginkábbháromtényezőokozott.Azegész-
ségügyi juttatásként tervezettátfogószűrővizsgálati
programáthúzódott2015-re.Amunkáltatóinyugdíj-
pénztárihozzájáruláskifizetéseazújbelépőkhathó-
napospróbaidőutánijogosultságaésatervezettlét-
számbenemtöltésemiatt(lásdazMNBszemélyügyi
tevékenységérőlszólókövetkezőfejezetben)elmaradt
atervezettől.Aválaszthatóbérenkívülijuttatásokele-
meinekfelhasználásánálatervezettnélalacsonyabb
járulék-ésadóteherjelentkezett.

Az„állománybatartozókbérköltsége”ésa„járulékok”
együttesen228millióforinttalmaradtakelajóváha-
gyotttervtől,amirészbenalétszámtervtőlvalóeltérés,
részbenazelőzőlegkiemelttételekkel(pl.:azegész-
ségügyijuttatásáthúzódása)kapcsolatosmásodlagos
hatásokkövetkezménye.

Az„egyébbérköltségek”227millió forinttalalacso-
nyabbakajóváhagyotttervnél,mivelaFelügyelőbi-
zottságmandátumánaklejártaótaakapcsolódótisz-
teletdíj-kifizetésnemmerültfel,továbbáamegbízási
díjak,valamintafelmondásiidőrejárókifizetésekösz-
szegeiselmaradtatervezettől.

Banküzemi általános költségek

A2014.évibanküzemiáltalánosköltségek(15846mil-
lióforint)ajóváhagyottterv91,1százalékátteszikki.

AzIT-költségekatervtől50millióforinttal,3,0száza-
lékkalmaradnakel.Ezdöntőenarravezethetővissza,
hogyazITbiztonságiszaktanácsadásravonatkozóbe-
szerzésieljáráselhúzódása,majdafeladatteljesítési
véghatáridejénekmódosításamiattakapcsolódókölt-
ségekcsak2015-benfognakfelmerülni.Ezenkívülaz
informatikaiszakértőikonzultációkesetébenaterve-
zettnélkisebbösszegbenvoltszükségembernapalapú
szerződésekbőlkeretlehívásra.

Atervezetthezviszonyítvaalacsonyabbakazüzemel-
tetési költségekis(431millióforinttal,14,0százalék-
kal).Azelmaradástúlnyomórészeafegyveresőrzés-
védelmiköltségnéljelentkezikfőkéntabbóladódóan,
hogy a Készenléti Rendőrség objektumvédelmi és
őrzésiszolgáltatásaitatervezettnélalacsonyabbszin-
tenvetteigénybeazMNB.Emellettazújképzésiés
szabadidőközponttervezettingatlanfelújításánakki-
adásai–amelyekazüzembehelyezésigmerültekfel
–beruházáskéntkerültekelszámolásra.ASzabadság
téri épület tervezett ingatlanfenntartásimunkáinak
egyrésze(pl.:homlokzatfelújítás,konferencia-központ
felújítása)2015-benvalósulmeg.

Atárgyieszközökésimmateriálisjavakértékcsökkenési 
leírásának2014.éviösszege(2100millióforint)21,6
százalékkal(373millióforinttal)magasabbatervezett-
nél.Ennekokaegyrésztaz,hogyaténylegesköltségek
azévközbenvásároltingatlanokértékcsökkenésile-
írásátistartalmazzák(azingatlanoknálabérbeadott
területekrejutóamortizációsköltségátvezetésrekerül
aráfordításokközé,lásdaz„átvezetések”között).Más-
részta2014.évitervezési időszakban(2013végén)
ismertinformációkalapjánaPSZÁF-tólátvetteszközök
értékcsökkenésileírásánakterveelmaradatényleges
értéktől.

Alacsonyabbakatervezettnél–közel1200milliófo-
rinttal–a2014.éviegyéb költségek is.Ezdöntően
ajegybankikutatásraelőirányzottösszegfelhasználá-
sának2015-retörténtáthúzódásábóladódik.Ugyan-
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csakelmaradnakatervezettőlazoktatásiköltségek,
mivelazMNBáprilisbanelfogadottképzésitervének
megvalósításátcélzószerződéskötésekegyrésze2014-
benmégnemfejeződöttbeésateljesítésáthúzódott
a2015.évre.ANövekedésiHitelprogramkampányá-
nakkommunikációsköltségeiugyancsakkismértékben
maradtakelatervezettől,deazelőirányzatnagysága
miattamegtakarításösszegéttekintve–atöbbikölt-
séghezképest–ígyisjelentős.Azingatlanvásárlások
kapcsánfelmerült,akifizetéskorjogiköltségkéntje-
lentkező összegek egy része beruházási kiadásként
egyes ingatlanokraaktiválásrakerült, ígyaznövelte
ajogiköltségektervtőlvalóeltérését.

Azátvezetésekcélja,hogyaműködésiköltségekteljes
összegecsakazMNB-tténylegesenterhelőkiadásokat
mutassa.Egyrésztabankáltalnyújtottszolgáltatások,
ingatlanokesetébenabérbeadott területekre jutó
költségek átvezetésre kerülnek a ráfordítások közé,
melyekabérletidíjakbólésegyébszolgáltatásokbevé-
teleibőlmegtérülnek.Másrésztazátvezetésektartal-
mazzákasajáterőforrásbólmegvalósítottinformatikai
fejlesztésekteljesítményelszámolását,amelynekrévén
azaktiváltszellemitermékekhezkapcsolódóköltségek
kerülnekátvezetésre.

Beruházások

A jegybanki célkitűzések megvalósításához, illetve
a tárgyi eszköz ellátottságmennyiségi ésminőségi
színvonalánakfenntartásáhozfejlesztésiprojektek,be-
szerzésekszükségesek.Aberuházások2014.évijóvá-
hagyottterveanormálüzemmenethezkapcsolódóan
2663millióforint.Ezenfelüljóváhagyásrakerültegy
keretösszegatársadalmifelelősségvállalásiprogram
megvalósítása,abelsőképzésekhelyszínénekbizto-
sítása,valamintameglévőésajövőbenvásárolandó

ingatlanokfelújítása,átépítése,rekonstrukciójaérde-
kébenis.

2014-benaberuházásokkapcsán20379millióforint-
kerültkifizetésreaberuházásicélúelőlegvisszaveze-
tésekkelegyütt,aminektúlnyomórészétazoktatási,
irodaiésegyébintézményicélokrabeszerzettingatla-
nokértéketesziki(18960millióforint).

Az informatikai beruházásokon belül jelentős részt
képviselnek az üzemeltetési igények miatt megva-
lósuló beszerzések. A központi adattároló-rendszer
kapacitásánakbővítéseaz időközbenbekövetkezett
technológiaiváltozásokmiattváltszükségessé.Afel-
használóoldalimunkaállomásokbeszerzésénekkere-
tében–azelhasználódotteszközökpótlásaérdekében
–asztaliéshordozhatószámítógépekkerültekmeg-
vásárlásra.Azinformatikaiinfrastruktúrafejlesztésé-
hezkötődnekavirtualizációsinfrastruktúraésVIBER-
szerverekpótlásaberuházások,amelyekakorábban
beszerzettszerverekkelkiépítetteszközparkpótlását
valósítottákmeg.AKondor+üzletkötőirendszerver-
zióváltás isbefejeződött2014-ben.AzMNBújépü-
leteiközötthálózatiszintűösszeköttetéskiépítésére 
kerültsor.

Az ITbiztonsági területegyik fontosberuházásaaz
informatikaieszközökben,rendszerekbenésalkalma-
zásokban keletkezőbejegyzéseket és információkat
gyűjtiössze,támogatjaabiztonságiincidensekkivizs-
gálását,valamintatámadásikísérletekfelderítését.
Azinternetennyújtottszolgáltatásokesetébenkiemelt
jelentőséggelbíralegmagasabbszintűbiztonságga-
rantálása.AWEB-portálokvédelmétavásároltszoft-
verek–akülönbözőalkalmazásszintűtámadásokkal
szemben–azalkalmazásokforgalmánakérdemiszű-
résévelbiztosítják.

A jegybankistatisztikáttámogató információsrend-
szerminőségedöntőfontosságú, ígyetevékenység
elengedhetetleneszközeamegfelelőszínvonalú in-
formatikai támogatás. Az informatikai fejlesztések
között2014-benisfolytatódottazIntegráltStatiszti-
kaiRendszerprogramja,amelynekkeretébenfőként
ahatályosmódszertaniváltozásokmiattszükségessé
váltfejlesztésekvalósultakmeg.Folyamatbanvanafi-
zetésiésértékpapír-elszámolásirendszertechnológiai
korszerűsítéseis.AfelügyeletijelentéseketazEurópai
Bankhatóságfeléakorábbiakhozképestújformátum-
bankellelküldeni,emiattfejlesztésekelvégzésevált
szükségessé. A készpénz-logisztikai tevékenységhez
kapcsolódóanfolyamatbanvannakabankjegyfeldol-
gozásttámogatótranzakció(EBIZ)ésazIntegráltemisz-
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Az MNB beruházásainak alakulása az ingatlanvásárlási és 
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sziósrendszerügyfélkapcsolatimoduljának(WebeC)
újraírásamiattifejlesztések.

Azingatlanokhozkapcsolódóberuházásokközülaleg-
jelentősebbekazMNBépületeibenaszünetmentes
áramellátórendszerektárolókapacitásátszolgálóipari
akkumulátorokcseréjeésabeléptető-ésvagyonvédel-
mirendszerekkialakítása.

AzMNBcéljaésfeladataapénzügyiközvetítőrendszer
ellenállóképességéneknövelése,valamintagazdasági
növekedéshezvalófenntarthatóhozzájárulásánakbiz-
tosítása.AMagyarBankszövetségkiadványánakalapí-
tóiéskiadóijogainakátvételeecélokmegvalósítását
segítiegytudományosigényességűpénzügyiszakmai
kiadványáltal.

Az MNB személyügyi tevékenysége

AzMNBahatékonyéseredményesműködéselősegí-
téseérdekébenazemberierőforrásokkalvalógazdál-
kodáststratégiaikérdéskéntkezeli.Ezértaszemélyügy
magasanképzett,átfogótudássalrendelkező,elhiva-
tott,aBankkalszembenlojálismunkatársakkiválasztá-
sáraésmegtartásáratörekszik,akikméltónképviselik
azMNB-tanemzetközikörnyezetbenis.Ilyenmunka-
vállalóikörretámaszkodvaképesazMNBamegújuló
gazdaságiéstársadalmiérdekekésértékekmentén
aváltozásokbanaktívanszerepetvállalni.

ABankezenváltozásokmenedzselésesoránamunka-
társakésamunkáltatószámáraiskölcsönösenelőnyös
megoldásokeléréséretörekszik,fenntartjaésfejleszti
aminőségimunkavégzésfeltételeit.

AzMNB vezetése, és rajta keresztül a személyügyi
szakterületfontosnaktartjaamunkatársakelégedett-
ségét,munkahelyükkelkapcsolatospozitívszemléletü-
ketéstámogatjaszakmaiönmegvalósításukat.

2014-benkiemeltjelentőségevoltannak,hogyaBank
stratégiaicéljainakmegvalósításáhozmindmennyiség-
ben,mindminőségbenmegfelelőszintenálljonren-
delkezésremunkaerő.EzttámogattákazMNBképzési
rendszerébenmegvalósulófejlesztésekésazönkép- 
zésis.

Az MNB 2014-ben a társadalmi felelősségvállalás
keretébenszakmaigyakorlatirendszertműködtetett
ésaszakmaitudásátadásátistámogatta.Aszakmai
gyakorlatirendszerműködtetésénekcéljavoltafel-
sőfokú képzésben résztvevők szakmai tapasztalat-

szerzése,azegyetemrőlkikerülőfiatalszakemberek
elhelyezkedésénekelősegítéseésaszakmaiutánpótlás 
biztosítása.

EnnekmegvalósításaérdekébenaBankfelsőfokúta-
nulmányaikatvégződiákokat,illetvefrissdiplomásokat
alkalmazott,aszakmaigyakorlatirendszertkiszélesítet-
te,szorosfelsőoktatásiintézményiegyüttműködéssel
duálisképzéstindított.Gyakorlatiidejükalattahallga-
tókazMNB-bendolgoznak,ittszereznekmunkatapasz-
talatot,emellettösztöndíjraisjogosultak.

AzMNB2014-benisasajátbesorolásirendszerétmű-
ködtette,azalkalmazottjavadalmazásirendszerössz-
jövedelem szemléleten alapult,melynek elemei az
alapbérésabérenkívülijuttatásokvoltak.Azegyszerű
ésátláthatóösztönzésirendszerkeretébenigazságos,
méltányos és versenyképes jövedelmet biztosított
amunkavállalókrészére,aholmegvalósultazegyenlő
munkáértegyenlőbérelve,valamintaminőségimun-
kavégzésnek,akiválóteljesítménynekamunkabérben
történőelismerése.

ABank,mintfelelősségteljesésamunkavállalóiranagy
hangsúlytfektetőmunkáltatóabérenkívülijuttatások
keretébenszéleskörbentámogattaamunkavállalóit,
ígyajólétijuttatásokközötttámogatásiéssegélyezési,
valamintamunkavállalókválasztásáraépülőjuttatási
rendszertműködtetett.

létszám alakulása

AzMNB2014.évilétszámánakalakulásátafeladatellá-
táshozszükségesmunkaerőigény,valamintaszervezeti
átalakuláshozkapcsolódóintézkedésekbefolyásolták.

Atermészeteselvándorlásból,ahatározottidejűszer-
ződések lejártából, aminőségi cserékből, valamint
a próbaidőn belüli munkaviszonymegszüntetésből
adódóan összesen 230 munkavállaló munkaviszo-
nyaszűntmegazévsorán.AzMNBelőttállókihívá-
soknakésamegváltozottfeladatoknak,aműködési
struktúráknakmegfelelőszemélyiállománybiztosítása
érdekében359újmunkatársfelvételetörténtmeg-
üresedettvagyújpozíciókba.Astatisztikaiállományi
létszámbanemtartozóúgynevezett„jogiállomány”-ba
távozókésa„jogiállomány”-bólvisszatérők55fővel
növeltékalétszámot.

AzMNB2014.éviátlaglétszáma1192fővolt,aszakte-
rületilétszámigénybőlszámítotttervezettátlaglétszám
97százaléka.
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Agyakornokiprogramkeretében49főkerültalkal-
mazásra,duálisképzésesetébentovábbi9hallgatót
támogatottésfogadottszakmaigyakorlatraaBank.

Akorösszetételalakulásábancsökkenés,közelegyévnyi
fiatalodásfigyelhetőmeg:afoglalkoztatottakátlagos
életkora2014-ban41évvoltakorábbi41,8-asértékkel
szemben.

Beszerzési tevékenység

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

AzMNB-benabeszerzésifolyamatokat–összhangban
ahatályosközbeszerzésitörvénnyel–belsőutasítás
szabályozza.

AzMNB-benabeszerzésieljárásokháromtípusakü-
lönböztethetőmeg:

–nettó2millióforintalattiegyébbeszerzés,

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

–közbeszerzés.

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

A2014.évben195darabbeszerzési igényérkezett,
amelyekreeljárásindult,ebből2015-re72darabel-
járáshúzódikát.

A2014.évbenlebonyolított(szerződéskötésselzárt)
eljárásokszáma:122darab(ebből2013-róláthúzódó
26darab)

–közbeszerzés:63darab;

–nettó2millióforintfelettiegyébbeszerzés:59darab.

Alebonyolított–nettó2millióforintotmeghaladóér-
tékű–eljárásokösszértéke10330millióforintkiadást
jelentetta jegybanknak.Akiadások jelentősrészét,
mintegy60százalékátazMNBNövekedésiHitelprog-
ramjánakkommunikációjávalkapcsolatosbeszerzés
tesziki,afennmaradó40százalékaténylegesműködés
körébetartozóköltség,amelyazMNBmegnövekedett
feladatainakellátásáhozszükségesinfrastruktúrabő-
vítésekeredménye.

Környezettudatos működés

AzMNBkörnyezetvédelmi tevékenységét2014-ben
amegújított környezetvédelmi stratégia irányvona-
lai határozták meg, az épületek környezettudatos
fejlesztésemellettakészpénzellátásilánckörnyezeti
teljesítményénektovábbinöveléséreirányultakazin-
tézkedések.

2014-benazMNBingatlanaibanahulladékgazdálkodá-
sitevékenységösszehangolásaésegységesítésemeg-
történt,mamárapapírhulladékújrahasznosításaaz
MNBmindenbudapestiingatlanátérintőenbiztosított.

2014-benazMNB-munkavállalókjelentősebblétszá-
mánakelhelyezésétbiztosítóKrisztinakörútitelephely
isakörnyezetirányításirendszerrészévévált.Atelep-
helyenfejlesztésrekerültekazokafolyamatok,ame-
lyekakörnyezetiteljesítménytjavítják.

2014-benazMNBcélultűzteki,hogyaSzékházanem-
zetközi környezetvédelmi minősítési rendszerben
(BREEAMIn-Use)háromévenbelülegyszinttelma-
gasabb,„VeryGood”besorolásikategóriábakerüljön.
E példamutató kezdeményezés egyedülálló a hazai
gyakorlatban.Amagasabbszinteléréséhezszükséges
változtatásokidőarányosteljesítésemegtörtént.Azát-
tekintőauditotakülsőszakértőlefolytatta.

Az épületek környezeti teljesítményének alakulását
legnagyobbmértékben2014-benisazenergiafelhasz-
náláshatároztameg.Akörnyezetimenedzsmentrend-
szerbenszereplőingatlanok(Szabadságtériszékház,
LogisztikaiKözpont,Krisztinakörútitelephely)teljes
energiafelhasználása2014-ben7,5százalékkalalacso-
nyabbvolta2013.évibázishozképest.(AzMNBkör-
nyezetvédelmicélkitűzéseszerint2016végénateljes
energiafelhasználás10százalékkalalacsonyabb lesz
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a2013.évibázisnál.)Abázishozképestalacsonyabb
energiafelhasználásmögötttöbbtényezőegyüttesha-
tásahúzódikmeg.ASzékházbanavilágításirendszer
korszerűsítése (menekülést segítő irányfénylámpák
LED-esfényforrásracserélése),illetveagépjárműflot-
tacsökkentésekedvezőhatástgyakorolt.Emellettaz
évrőlévreegyreenyhébb,ugyanakkorszélsőségesebb
időjárási körülmények is hozzájárultak ahhoz, hogy
azenergiafogyasztáscsökkenjen.Afűtésrefordított
energia10,9százalékkalalacsonyabbvolt2014-ben.
Ateljesenergiafelhasználáshatékonyságjavulásátmu-
tatja,hogyazalacsonyabbenergiafelhasználásbővülő
tevékenység(munkahelyekszámábanbekövetkezett
növekedés), illetveegyesesetekbennagyobbinten-
zitássalműködőmunkafolyamatok (bankjegycsere)
mellettvalósultmeg.

Akörnyezetvédelmivezetésirendszer(KöVHIR)mű-
ködtetéselehetőségetbiztosítarra,hogyazMNBaje-
lentőskörnyezetihatástokozókörnyezetitényezőket
folyamatosan nyomon kövesse, és szükség szerint
beavatkozzon annak érdekében, hogy a környezeti
teljesítményévről évre javuljon. 2014-benmegtör-
téntaKrisztinakörútitelephelyKöVHIR-betörténő
integrálása,éserreazingatlanraissikerültmegszerez-
niakörnyezettudatosműködéstelismerőnemzetközi
akkreditációt,azEMAStanúsítványt.

2014-bendöntés születettakészpénzgyártási tevé-
kenységkörnyezetiteljesítményénekértékelésérőlés
továbbijavításánaklehetőségeiről.Azérintettleány-
vállalatok(DiósgyőriPapírgyárZrt.,Pénzjegynyomda
Zrt.,MagyarPénzverőZrt.)környezettudatosságiszem-
pontbóltörténővizsgálatajelenlegfolyamatbanvan.
Avizsgálatkiterjedarra is,hogyazMNBkörnyezeti
menedzsmentrendszerétszükséges-e/megéri-ekiter-
jesztenialeányvállalatokra.

Működésikockázat-kezelés

AMagyarNemzetiBank stratégiai céljainak sikeres
megvalósítása,jóhírnevének,vagyonánakmegőrzése
kiemeltenfontosérték.Ezeknekacéloknakésértékek-
nekavédelmébenahatékonyműködésikockázatke-
zelésnekkomolyszerepevan.Ezértaműködésikocká-
zatoknakaszervezetenbelüliazonosítása,felmérése,
folytonosnyomonkövetéseésakezelésükrealkalmas
válaszintézkedésekmeghozatalaazMNBvállalatirá-
nyításánakintegránsrészétképezik.AzMNBvezetése
2014elsőfélévébenezértújműködésikockázatkeze-
lésistratégiátfogadottel.Astratégiánakfontosrésze
ahatékonyüzletmenet-folytonosságmenedzsment,
amelybiztosítjaazalapvetőfeladatokfolyamatosel-

látását,különösenahazaifizetési rendszerzavarta-
lanműködésének fenntartását, ideértve a lakosság
készpénzellátását rendkívülihelyzetekben is.Ennek
érdekében2014-benazMNB–külsőszereplőkbe-
vonásával–háromüzletmenet-folytonosságitesztet
hajtottvégre.

3.13. A KBeR-BizoTTSÁgoK 
BEMuTATáSA

UnióscsatlakozásunkótaazMNBvezetőiésszakértői
teljesjogútagkéntvesznekrésztaKBER-bizottságok,
illetveabizottságokáltallétrehozottmunkacsoportok
munkájában.Abizottságokbanésamunkacsoportok-
bannyíliklehetőséganemzetijegybankokegyüttmű-
ködésével történőálláspontok közös kidolgozására,
ésezaközösegyüttműködéslehetőségetnyújtarra
is,hogyazegyesnemzetibankokképviselőirendsze-
resentájékozódjanakazEKBmunkájáról.2014.dec-
ember31-éntizenötKBER-bizottságéshárom,aKBER
munkájáttámogatóegyébbizottságműködött.A2014
novemberébenindultún.EgységesFelügyeletiMecha-
nizmussal(SingleSupervisoryMechanism–SSM)kap-
csolatosfeladatokelőkészítéseérdekében2013során
valamennyiKBER-bizottságmandátumábabekerült,
hogyasajátkompetenciájábatartozótémákbantámo-
gatjaazEKBdöntéshozótestületeinekmunkáját.Né-
hánybizottságazeddigikétféleformáció(euroövezeti
összetétel,illetveKBER-összetétel)mellett2014-ben
márSSM-összetételbenistartottüléseket,melyeken
azSSM-benrésztvevőtagországokjegybanktólfüg-
getlenszervezetkéntműködőfelügyeletihatóságainak
képviselőiisrésztvettek.

AzegyesKBER-bizottságoktevékenységiköre(mandá-
tuma)rövidenazalábbiakbanösszegezhető.

Számviteli és monetáris jövedelem bizottság –Ac-
countingandMonetaryIncomeCommittee(AMICO):
Kialakítja,ésrendszeresenfelülvizsgáljaaKBERAlap-
okmányaszerintipénzügyibeszámolókkereteitmeg-
határozó számvitel-politikai elveket, a rendszeres
pénzügyijelentésekelkészítésénekmódszertanátés
elősegítiezeknemzetköziszintűösszehangolását.Fi-
gyelemmelkísériamonetárisjövedelemszámítását
aszámvitelibiztonságikeretrendszeráltalkialakított
kockázatkezelésifolyamatnakmegfelelően.

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

Kontrolling bizottság – Committee on Controlling
(COMCO):ACOMCO2007júliusaótatartozikaKBER-
bizottságokközé(csakazeuroövezetijegybankokvesz-
nek résztmunkájában).Hozzájárul azEurorendszer
által alkalmazott egységes költségmódszertan
(CommonEurosystemCostMethodology)alkalmazá-
sáhozéstovábbfejlesztéséhez,elemzéseketkészítaz
Eurorendszer/KBERbizonyosfunkcióinak/termékeinek
költségadatairólésköltségszerkezetéről.Avezetőiin-
formációsrendszerekterénaKBERegészénekérdek-
lődéséreszámottartókérdésekbenazinformáció-és
tapasztalatcserefórumakéntszolgál.ACOMCO2007.
július–2012.áprilisközöttKöltségmódszertanibizott-
ság(CommitteeonCostMethodology,COMCO)néven
működött,2012.április18-tólatestületneveKontroll-
ingbizottságra(CommitteeonControlling,COMCO)
változott(ezáltalabizottságelnevezésekihangsúlyozza
atestületáltalazeuroövezetiprojektekelőkészítése
és lebonyolítása soránellátottpénzügyi kontrolling
funkciófontosságát).

eurorendszer/KBeR Kommunikációs bizottság – 
Eurosystem/ESCBCommunicationsCommittee(ECCO):
HozzájárulazEurorendszer,aKBERésazEKBkülső
kommunikációspolitikájánakkialakításáhozannakér-
dekében,hogyazEurorendszer/KBERáltalmegfogal-
mazottcélokátláthatóváésvilágossáváljanakésbiz-
tosítsákaközvéleménytájékoztatásátazEurorendszer
ésaKBERfeladatairóléstevékenységéről.

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

Belső ellenőrzési bizottság – Internal Auditors
Committee (IAC):A relevánsközösprojektek, rend-
szerekéstevékenységekfelülvizsgálatával,valamint
azEKBésanemzetiközpontibankok„közösérdek-
lődésére”számottartó,auditálásikérdéseketérintő

együttműködésénekbiztosításávalsegítiaKBER-tcél-
jaielérésében.

Nemzetközi kapcsolatok bizottsága –InternationalRe-
lationsCommittee(IRC):AKBERnemzetköziegyüttmű-
ködésselösszefüggőfeladatainakvégrehajtásátsegíti,
valaminthozzájárul az Eurorendszer álláspontjának
kialakításáhozazEU-nkívüliországokkalfenntartott
kapcsolatokkülönbözőterületein.

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

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

piaci műveletek bizottsága – Market Operations
Committee(MOC):SegítiaKBER-tazegységesmone-
tárispolitikaésadevizaműveletekmegvalósításában,
azEKBtartalékainakkezelésében,valamintazontag-
államokközpontibankjaiáltalalkalmazottmonetáris
politikaieszköztármegfelelőadaptálásában,melyek
mégnemvezettékbeazeurót,továbbáazERM–IIal-
kalmazásában.

Monetáris politikai bizottság – Monetary Policy
Committee(MPC):SegítiaKBER-taközösségegysé-
gesmonetárisésárfolyam-politikájánakmegvalósítá-
sában.EzentúlmenőensegítségetnyújtaKBERazon
feladatainakteljesítésében,melyekanemeuroövezeti
tagállamokközpontibankjaiésazEKBmonetárisés
árfolyam-politikájánakkoordinálásábóladódnak.

Szervezetfejlesztési bizottság – Organisational
DevelopmentCommittee(ODC):AzEKB2013júliusá-
bandöntöttlétrehozásáról.AzODCcsakeuroövezeti
összetételben ülésezik, feladata az, hogy az
EurorendszerésazEgységesFelügyeletiMechanizmus
(SSM)működésévelkapcsolatostervezésiésszervezeti
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kérdésekbenjavaslatokkalsegítseazEKB-döntéshozók
munkáját.AzODCemellettazEurorendszerközösbe-
szerzéseitkoordináló iroda (EPCO)munkáját isösz-
szefogja, valamint az Eurorendszer/KBERműködési
kockázatokkezeléséreésüzletmenet-folytonosságra
vonatkozórendszerétisműködteti.

Fizetési és elszámolási rendszerek bizottsága – 
PaymentandSettlementSystemsCommittee(PSSC):
SegítiaKBER-tafizetésirendszerzökkenőmentesmű-
ködtetésében,valamintafedezetekhatáronátnyúló
felhasználásával kapcsolatban. Támogatja továbbá
a KBER-t a fizetési rendszerekre vonatkozó általá-
nosjellegűés„felvigyázói”kérdésekben;valamintaz
értékpapír-elszámolási és -teljesítési rendszerekre
vonatkozóan a központi bankokat érintő kérdések- 
ben.

Kockázatkezelési bizottság – Risk Management
Committee (RMC): Az EKB 2010 szeptemberében
döntöttlétrehozásáról.AzRMCcsakeuroövezetiösz-
szetételbenülésezik,feladata,hogyazEurorendszer
piaciműveleteibőlszármazókockázatokkezeléseés
ellenőrzéseterénelemzésekkelésjavaslatokkalsegítse
azEKB-döntéshozókmunkáját.

Statisztikai bizottság –StatisticsCommittee(STC):Se-
gítségetnyújtaKBERfeladatainakteljesítéséhezszük-
ségesstatisztikaiinformációkösszegyűjtésében.Ennek
soránhozzájárultöbbekközöttastatisztikaiadatgyűj-
tésbenszükségesváltoztatásokkidolgozásáhozésazok
költséghatékonyalkalmazásához.

AKBERmunkájáttámogatóegyébbizottságok:

Költségvetési Bizottság – Budget Committee
(BUCOM):AzEKBköltségvetésévelkapcsolatoskérdé-
sekbennyújtsegítségetazEKBKormányzótanácsának,
tagjaiazeuroövezetitagállamokjegybankjai.

emberi erőforrások Konferenciája –HumanResources
Conference(HRC):A2005-benlétrehozottbizottság
céljaaz,hogyfórumkéntszolgáljonazEurorendszer/
KBERjegybankokközöttatapasztalat-,vélemény-és
információcseréhezazemberierőforrásokkalvalógaz-
dálkodásterületén.

Az eurorendszer informatikai operatív Bizottsága 
– Eurosystem IT Steering Committee (EISC): 2007-
ben hozták létre azzal a céllal, hogy irányítsa az
Eurorendszerbenafolyamatosinformatikaifejleszté-
seket,különöstekintettelazEurorendszerinformatikai

irányításávalkapcsolatosfeladatkörökreéstámogas-
saazEKBKormányzótanácsátazEurorendszer/KBER-
szintűközösinformatikaiprojektekkelésüzemeltetés-
selkapcsolatosdöntéshozatalsorán,hozzájárulvaezen
területirányításánakeredményességéhezéshatékony-
ságához.Tagjaiazeuroövezetitagállamokjegybankjai.
Atestületműködését2014novemberébenfelfüggesz-
tették(azEISC-tún.„alvó”bizottságnaknyilvánították)
ésfeladataiszétosztásrakerültekaKontrollingBizott-
ság,azInformációtechnológiaiBizottságésaSzerve-
zetfejlesztésiBizottságközött.

3.14. Az MNB KuTATáSi 
TevéKeNySége 2014-BeN

AzMNB-bentudományos,alapkutatásitevékenységet
jellemzőenaKutatásifőosztály,alkalmazottkutatást
pedigfőkéntazelemzőiterületekvégeznek.Azalapku-
tatásvégsőállomásaiapublikációknemzetközi,vala-
minthazaitudományosfolyóiratokban.Azalkalmazott
kutatásitevékenységfőmegjelenéseiazMNBilyenirá-
nyúkiadványai:azMNB Working Papers(csakangolul
jelenikmeg),azMNB-tanulmányoktanulmánysorozat,
valamintaHitelintézeti Szemle (korábbanMNB Szemle)
folyóirat.Apublikációkmellettakutatásitevékenység
részeanemzetközikonferenciákonvalórészvétel,az
MNBésaCentreforEconomicPolicyResearch(CEPR,
London)általközösenszervezettbudapestiévesmun-
kaértekezlet,valamintrészvételazEKBáltalkoordinált
kutatásihálózatokbanésmunkacsoportokban.

publikációk

2014-benháromcikkjelentmegvezetőnemzetközifo-
lyóiratokban(kettőaJournal of Business and Economic 
Statistics,egypedigazEmerging Markets Reviewcímű
folyóiratban).Emellettegycikkazegyikvezetőhazai
folyóiratban,aStatisztikai Szemlébenlettpublikálva,
továbbá született három hazai publikáció a Polgá-
ri Szemle folyóiratban is. Akadémiai eredményeket
publikáltakMNB-skutatókazEurópaiKözpontiBank
WorkingPapers(ECB Working Papers)sorozatában,
valamintaCentreforEconomicPolicyResearch(CEPR,
London)DiscussionPapers(CEPR Discussion Papers)
kiadványában.

AzalkalmazottkutatásieredményekazMNBilyenjel-
legűkiadványaiban jelentekmeg.AzMNB Working 
Paperscíműsorozatbanhárom,azMNB-tanulmányok 
sorozatbannyolctanulmány,azMNB Szemle ésaHi-
telintézeti Szemle tavalyikiadásaibanpedigtizenhét
cikkkerültpublikálásra.
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Konferenciák és előadások

AzMNB2014-ben ismegrendezteaCEPR-ralközös
MakroökonómiaiMunkaértekezletet.Anívós tudo-
mányos konferencia témája „A jegybankok változó
szerepeaválságután”(The Changing Role of Central 
Banks Post Crises)volt,díszelőadóipedigLucLaeven
(TilburgUniversity)ésSirCharlesBean(LondonSchool
ofEconomics)voltak.Ezekmelletttizenegytudomá-
nyoselőadáshangzottel,közülükegyetMNB-smun-
katárstartott.

Az MNB kutatói számos nemzetközi konferencián,
illetve több jegybankban és egyetemen tartottak
előadást.A fő konferenciák közül említést érdemel
aEuropeanEconomicAssociationésazEconometric
Society közös konferenciája (EEA–ESEM), ahol két
MNB-tanulmánykerültelőadásra.Emellettakutatók
meghívotttudományoselőadásokattartottakaDeu-
tscheBundesbankban,aTürkiyeCumhuriyetMergez
Bankasiban (török jegybankban),aNarodowyBank
Polskiban,azoslo-iBINorwegianBusinessSchoolban.
AzMNBhagyományosansokelőadóvalképviseltet-
temagátaMagyarKözgazdaságtudományiEgyesület
(MKE)decemberikonferenciájánis.

TöbbkollégavettrésztazEKBáltalkoordináltkuta-
tásihálózatokbanésmunkacsoportokban.AzMNB-s
munkatársakközreműködtekaMacroprudentialRe-
searchNetwork,valamintaHouseholdFinancialand
Consumption Surveymunkájában is. AzMNB részt
vesz a Working Group on Econometric Modeling,
aWageDynamicsNetwork,ésaCompetitivenessNet-
workrendszeresmegbeszélésein,valamintMNB-selő-
adáshangzottelazECBáltalkoordináltNielsenPrice
AnalysisProjectWorkshopján.

3.15. KiAdváNyoK, MNB álTAl 
SzeRvezeTT KoNFeReNciÁK 2014-BeN

Kiadványok

Inflációs jelentés

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

Pénzügyi stabilitási jelentés

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

Fizetési rendszer jelentés

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

Fizetési mérleg jelentés

Ajelentéséventenégyalkalommaljelenikmeg,hogy
tájékoztassaapiaciszereplőketafizetésimérlegfo-
lyamatairól,különöstekintettelagazdaságmélyebb
összefüggéseire.Akülsőegyensúlyalakulásaapénz-
ügyistabilitásszempontjábólkiemeltjelentőséggelbír,
mivelafizetésimérlegfolyamataialapjánkövetkez-
tetnilehetagazdaságinövekedésfenntarthatóságá-
ra,illetveazezzelkapcsolatoskockázatokra.AzMNB
átfogóanésrendszeresenelemziakülsőegyensúlyi
folyamatokat,amakrogazdaságiegyensúlytalanságo-
kattöbbmutatónkeresztülvizsgálja.

Növekedési jelentés

AjövőbenévesrendszerességgelmegjelenőNöveke-
désijelentéscélja,hogyahosszabbtávú–esetenként
egyteljesüzleticiklustisfelölelő–növekedésipályát
ésannakmeghatározótényezőitközvetlenül,szten-
derdésalternatívmutatókatisfelhasználvabemutas-
sa.Ajelentésáttekintiagazdaságinövekedéströvid,
közép-éshosszabbtávonleginkábbmeghatározófo-
lyamatokat,amelynekértékelésétéventeismertetjük.

Pénzügyi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jelentés

AzMNB2014-tőléventeegyszer,októberbenonline
ésnyomtatottformábanpublikáljaPénzügyifogyasztó-
védelmiéspiacfelügyeletijelentését.Akiadványcélja,
hogybemutassaazMNBhatóságifunkciójábóleredő
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tevékenységétapénzügyifogyasztóvédelemésapiac-
felügyeletterületén,valamintazezekenaterületeken
feltártkockázatokat.Azáttekintettidőszakamegjele-
nésévétmegelőzőesztendőmásodik,illetveazaktu-
álisévelsőfélévéreterjedki.

Időközi jelentés: Beszámoló az MNB adott negyedévi 
tevékenységéről

AzIdőközijelentéséventekétalkalommaljelenikmeg,
azévesésafélévesbeszámolókközöttiidőszakban,
áprilisbanésnovemberben.Ajegybankiszakterüle-
tekelsőésharmadiknegyedévi,MNBtv.-benrögzített
alapvetőtevékenységérőlszámolbe:monetárispo-
litika,pénzügyirendszeráttekintése,devizatartalék,
pénzforgalom,készpénz-logisztikaitevékenység,sta-
tisztikaiváltozások.

Féléves jelentés: Beszámoló az MNB adott félévi tevé-
kenységéről

AFélévesjelentéséventeegyalkalommaljelenikmeg,
szeptemberben.Ajelentésajegybankelsőfélévről
szólóüzletijelentése.

Éves jelentés

Azévesjelentéséventeegyalkalommaljelenikmeg,
tartalmazzaajegybankelőzőévrőlszólóüzletijelen-
tését,valamintauditáltévesbeszámolóját.

MNB-tanulmányok

AsorozatbanazMNBmonetárisdöntéshozatalához
kapcsolódóközgazdaságielemzésekkerülneknyilvá-
nosságra.Asorozatcéljaamonetárispolitikaátlát-
hatóságánaknövelése.Ígyazelőrejelzésitevékenység
technikai részleteit is ismertető tanulmányokon túl
közzétesziadöntés-előkészítéssoránfelmerülőköz-
gazdaságikérdéseketis.AzMNB-tanulmányok(MT)
(angolnyelvenMNBOccasionalPapers[OP])sorozat
elsősorban jegybanki szakterületekhez kapcsolódó
gyakorlatijellegű(alkalmazott)kutatásokatmutatbe,
adotttémákbanlétezőelméleteket,nemzetköziered-
ményeketösszegez,valamintajegybankidöntéshoza-
talmegértésétsegítőelemzéseketközöl.

MNB Working Papers (MNB-füzetek)

AzMNBWorkingPapers sorozata jegybankban fo-
lyóelméletijellegűkutatásokeredményeitpublikálja.

Asorozatbanmegjelenőtanulmányokelsősorbanaz
akadémiai,jegybankiésegyébkutatókérdeklődésé-
retarthatnakszámot,céljuk,hogyazolvasókatolyan
észrevételekreösztönözzék,amelyeketaszerzőkfel-
használhatnaktovábbikutatásaikban.Asorozat2005
őszeótacsakangolnyelvenérhetőel.

MNB Szemle

Az MNB Szemlében megjelenő rövid cikkek célja,
hogyközérthetőformábantájékoztassákaszélesebb
közvéleményt a gazdaságban végbemenő folyama-
tokrólésa jegybankikutatómunkaközérdeklődésre
számot tartó eredményeiről. A kiadvány 2014-ben
a második szám megjelenése után megszűnt, át-
adva helyét az MNB által gondozott Hitelintézeti 
Szemlének.

Hitelintézeti Szemle

AHitelintézetiSzemleegymegújult,egyrebővülőtar-
talommalésfokozatosanmegszilárdulórovatrenddel,
korszerűtipográfiávalkülönkötetbenmagyarésangol
nyelvenmegjelenőtársadalom-tudományifolyóirat,
amelytöbbmintegyévtizedesmúltratekintvissza.
Alap2014végétőlnegyedéventeazMNBszerkeszté-
sébenéskiadásábanjelenikmeg.

Hitelezési folyamatok

A2013májusábanelsőkéntjelentkezőHitelezésifo-
lyamatokváltottafelaFelmérés a hitelezési vezetők 
körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgála-
táracíműkiadványt.Célja,hogyátfogóképetmutas-
sonahitelezés legfrissebbtrendjeinekalakulásáról,
valamintsegítségetnyújtsonezenfolyamatokmeg-
felelő értelmezéséhez. Ennek érdekében részlete-
senbemutatjaahitelaggregátumok,abankokáltal
észlelthitelkereslet, valamintahitelezési feltételek 
alakulását.

Elemzés az államháztartásról

AzMNBszakértőistábjarendszeresenelemziakölt-
ségvetésifolyamatokatajegybankmonetárispolitika
meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos
feladatánaklegmagasabbszakmaiszínvonalontörté-
nőteljesítésénektámogatásaérdekében.Aszélesebb
közvéleményazElemzés az államháztartásrólcíműki-
adványbólismerhetimegeszakértőielemzésekleg-
fontosabberedményeit.
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Egyéb kiadványok

Alapokmány

AzAlaptörvényésazMNBtv.elfogadásaután,azala-
pításának90.évfordulójárólmegemlékezveaMagyar
NemzetiBankAlapokmányának2014-esközreadásával
kívánjaújrafogalmazniküldetését,jövőképét,alapér-
tékeit,illetvekiemeltstratégiaiésintézményicéljait.
AzMNB tevékenységének két legfőbb pillére ezért
aFÜGGETLENSéGésaFELELŐSSéG,amelyalapérték-
kéntszolgálvalamennyidöntésemeghozatalában.

Társadalmi Felelősségvállalási Stratégia (CSR)

AzMNB2014-benjelentettemegtársadalmifelelős-
ségvállalásistratégiáját„Tudásésérték”címmel.

Ajegybank,mintnemzetiintézményküldetésénektekin-
ti,hogyelsődlegescéljánakésalapvetőfeladatainakve-
szélyeztetésenélkülfenntarthatópozitíveredményeter-
héreaközjótszolgáljaéslehetőségeihezmértenolyan
szakmaiésössztársadalmicélokmegvalósításáhoznyújt-
sontámogatást,amelyektükrözikahitelességet,értéket
teremtenek,erősítikatársadalmiésaközösségekközötti
kohéziót,elősegítikatudományosgondolkodást,gon-
dozzákatehetségeketésfejlesztikapénzügyikultúrát.
EnnekmegfelelőenazMNBtársadalmi felelősségvál-
lalásiprogramjaiazoktatás,akutatás,atudományos
tevékenység,apénzügyiismeretterjesztés,akultúraés
akaritatívcélúadományozásszélespalettájátölelikfel,
különöshangsúlytfektetveatudásmegszerzésre,azér-
tékteremtésreésazértékekmegőrzésére.

Növekedési Hitelprogram – Az első 18 hónap

2013 júniusában indította útjára Növekedési Hitel-
programját(NHP)azMNB.A2014végénmegjelent
tanulmánykötetösszefoglaljaazezenidőszakeredmé-
nyeit.Amásfélévetbemutatótanulmánykötetátfogó
képetadahitelprogramhatásairól,akitűzöttcélok
teljesüléséről.

Az MNB Környezetvédelmi Stratégiája

Atársadalmifelelősségvállalásistratégiairányvonalai
menténáttekintésrekerültajegybankkörnyezetvédel-
mitevékenysége.AzMNBelkötelezettakörnyezettu-
datosműködésmegvalósításában,környezetvédelmi
stratégiájátakorkihívásainkmegfelelőenalakítjaki,
ennek megfelelően a környezetközpontú irányítási
rendszerétajövőbenistovábbfejleszti,arróltájékoz-
tatástnyújt.

AzMNBvalamennyipublikációjaelérhetőajegybank
honlapján(http://www.mnb.hu).

MNB által szervezett rendezvények

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

Nemzetközi rendezvények

Atöbbnapos,nemzetközi,szakmaikonferenciáknagy
része50-60 fő részvételével zajlóesemény,melyek
többnyire szakmaikonferenciát,ebédetésegykul-
turálisprogramotfoglalnakmagukban.Anemzetközi
konferenciákzömébenazMNBépületébenzajlanak.

lámfalussy nemzetközi konferencia

2014 januárjában volt az első Lamfalussy Lectures
Conference.Azéventeegyalkalommalrendezendő
eseménycéljaazvolt,hogyazMNBolyanprominens
előadókathívjonMagyarországra,akikaglobálisgaz-
daságpolitikát,ezenbelülkiemeltenamonetárispoliti-
kátésapénzügyirendszertérintőaktuáliskérdésekről
formáltnézeteiketosztjákmegegymássalésaszakmai
közönséggel.

AkonferenciaelőadásaiEurópagazdasági,monetáris
éspénzügyiintegrációjával,annakjövőjévelfoglalkoz-
tak.Azelőadásoknégytémakörécsoportosíthatóak:

–Azeuroválságánakokai

–Monetárispolitikaikihívások

–Euro-csatlakozásistratégiák

–Bankunió

A konferencia Budapesten külső helyszínen került
megszervezésre,akonferenciánmintegy400vendég
vettrészt.

Az official Monetary and Financial institutions Forum 
(oMFiF) által gondozott közgazdász-találkozó 

2014.decemberbenazMagyarNemzetiBankbanke-
rültmegrendezésreazOfficialMonetaryandFinancial
InstitutionsForum(OMFIF)nevű,londoniszékhelyű
szervezetegyikfontosrendezvénye,azún.Economists
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Meeting.Atalálkozómintegy30vendégrészvételével
zajlottle;egyharmadukaházigazdaintézményképvi-
seletében,egyharmadukhelyigazdaságiéspénzügyi
szervezetektől,egyharmadukpedigkülföldiintézmé-
nyektőlérkezett.AzEconomistsMeetingcíme„Agaz-
daságésapénzügyirendszerátalakulásaMagyarorszá-
gonésaközép-,kelet-ésdélkelet-európairégióban”
volt.Azüléshezkapcsolódóan,dekülönprogrampont-
kéntpedigDavidMarsh,azOMFIFügyvezetőigazgató-
jatartottegyszakmaielőadástMagyarországról,illetve
aGazdaságiésMonetárisUnióról.

eSRB AWg munkacsoport ülése

ESRB(EurópaiRendszerkockázatiTestület)AWGmun-
kacsoportjánakkihelyezettjúniusi,egynaposülésének
BudapestenaMagyarNemzetiBankadottotthont.
A munkacsoport negyedéves ülésein megvitatja
apénzügyistabilitássalkapcsolatoskockázatokatés
elemzésekkel,valamintelemzésikeretrendszerfejlesz-
tésévelsegítiazESRBtitkárságésatanácsadóitestület
munkáját.Arendezvényenfőosztályvezetői,szenior
elemzőiszintenképviseltetikmagukatjegybankokés
felügyeletek,továbbáazEKB,azEIOPAésazESMA.

eiopA igSc munkacsoport ülése

2014.júliusbanlezajlottaMagyarNemzetiBanképü-
letébenazEIOPAIGSC(InsuranceGroupsSupervision
Committee)munkacsoportülése.Arendezvényen17
tagországképviselői,valamintazEIOPAésazEUBi-
zottságisképviseltettemagát.

MNB Klub rendezvényei

AMNBfontosnaktartjaazértékőrzést,azértékköz-
vetítéstésazértékteremtést.AzMNBmintpénzügyi
értékközpontazárstabilitásmellettanemzetistabi-
litástisösztönzi,növekedéstgenerálagazdaságban,
befektetatudásba,támogatjaaművészetetésakultú-
rát,lehetőségetbiztosítatársadalmifejlődésszámára.
AzMNBKlubegykülönlegestalálkozópontjaazoknak
azembereknek,akikigazimestereiasokoldalúságnak.
Ameghívottakmindteremtők,akikképesekvilágra-
szólót létrehozni legyen szó egy új ötletről, kitartó
munkáról,technológiaiinnovációrólvagynemzetiha-
gyományainkújraértelmezéséről.Olyanalkotók,akiket
összekötazerő,amerészség,atenniakarás,akitartás,
asikerelérésébevetetthitésahazaszeretet.

BESS at MNB előadások16

2014. január 13., Kaszab lóránt (CardiffUniversity)
Jövedelemadó-csökkentéshatásahitelkorlátosháztar-
tásokeseténzérókamatkörnyezetben(Rule-of-Thumb
ConsumersandLaborTaxCutPolicyattheZeroLower
Bound)

2014. január 27., Briglevics Tamás(BostonCollege)
Milyenbiztosítástnyújtamagáncsődazüzleticiklu-
sokkalszemben?(ConsumerBankruptcyProtectionas
InsuranceagainstBusinessCycles)

2014. január 28., victoria Nuguer (EPFL)Pénzügyiköz-
vetítésglobáliskörnyezetben(FinancialIntermediation
inaGlobalEnvironment)

2014. január 29., Denis gorea (Goethe University
Frankfurt) Az adóelkerülés aggregált és elosztá-
si következményei (Tax Avoidance: Aggregate and
DistributionalConsequences)

2014. január 30., Nikoleta Anesti (University of
Warwick)AzeuróövezetihitelsokkokFAVARmegkö-
zelítése (AFAVARApproachtoCreditShocks in the
EuroArea)

2014. február 10., eyno Rots (BostonUniversity)Tanu-
lásifolyamatokalakáspiacon(LearningandtheMarket
forHousing)

2014. február 12., Anamaria piloiu (GoetheUniver-
sityFrankfurt)Bizonytalangazdaságpolitikaésazinf-
lációsvárakozások(EconomicPolicyUncertaintyand
InflationExpectations)

2014. március 26., luisa lambertini (Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL)
A bankok tőkeelvárásának makrogazdasági hatá-
sai (Macroeconomic Implications of Bank Capital
Requirements)

2014. április 23., Marcin paweł Kolasa (NationalBank
ofPoland)Monetárisésmakroprudenciálispolitika
adevizahitelezésben(Monetaryandmacroprudential
policywithforeigncurrencyloans)

2014. május 7., Artashes Karapetyan (Sveriges
Riksbank)Információmegosztásésinformációszerzés

16BESS-BudapestEconomicSeminarSeries
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ahitelpiacokon(InformationSharingandInformation
AcquisitioninCreditMarkets)

2014. június 11., Sandra eickmeier (Bundesbank)Gaz-
daságiéspénzügyiciklusokelemzésetöbbszintűfaktor
modellekkel(Analyzingbusinessandfinancialcycles
usingmulti-levelfactormodels)

2014. szeptember 25., előd Takáts (BIS)Lehet-ehatása
ademográfiánakazinflációraésamonetárispolitiká-
ra?(Candemographyaffect inflationandmonetary
policy?)

2014. november 19., Norbert Metiu (Bundesbank)
Apénzügyipiacokvolatilitásaésamonetárispolitikai
sokkoktovábbgyűrűzése(FinancialMarketVolatility
andthePropagationofMonetaryPolicyShocks)

2014. november 28., Ted loch-Temzelides (RiceUni-
versity) Robusztus dinamikus optimális adózás és
a környezeti externáliák (Robust Dynamic Optimal
TaxationandEnvironmentalExternalities)

Jegybanki oktatások központjának kurzusai

2014. tavaszi kurzusok

fabio Canova (EuropeanUniversity Institute)Hala-
dó idősorelemzési módszerek (2014.március 31– 
április4.)

–Klasszikusésbayes-iVAR-modellek

–Klasszikusésbayes-ipanelmodellek

–KlasszikusfaktormodellekésFAVAR-modellek

–Klasszikusésbayes-iállapottérmodellek

–Időváltozósegyütthatómodellekés sztochasztikus
volatilitás

claudio Michelacci (CEMFI) zárt gazdaságok 
makroökonómiája(2014.április7–11.)

–Aneoklasszikusnövekedésimodell.Endogénnöve-
kedésimodellek.

–Reálgazdaságiciklusmodellek

–Nominálisármerevségmodellek.Neo-keynes-imo-
dellek.

–Munkapiacimodellekkeresésisúrlódásokkal

Evi Pappa (EuropeanUniversityInstitute)Nyitott gaz-
daságok makroökonómiája (2014.április9-11.)

–Agazdaságiciklusoktényezőiaszegény,feltörekvő
ésgazdagországokban

–Akisnyitottgazdaságokreálgazdaságiciklusmodell-
jei.Akülkereskedelmisokkhatások

–Kamatok,termelékenység,pénzügyisúrlódások

–Szuverénadósság

2014. nyári kurzusok

Marco Del Negro (FederalReserveBankofNewyork)
előrejelzés bayes-i egyensúlyi (DSge) és idősoros mo-
dellekkel (2014.július28.–augusztus1.)

–Abayes-imódszerekalapjai

–DSGEésidősorosmodellek,amodellekértékelése

–Előrejelzések

–Időbenváltozóeloszlások,prioreloszlásokszerkesztése

vincenzo Quadrini (University of South Carolina)
Makropénzügyek rendszere(2014.augusztus4–8.)

–Hagyományos makropénzügyi modellek (BGG,
KiyotakiandMoore)

–Újmakropénzügyimodellek

–Nemlineárismakropénzügyimodellekmegoldása

–Makropénzügyeknyitottgazdaságokban

–Pénzügyiésmunkaerőpiacokkapcsolata
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4. Kiegészítő információk az MNB 
2014. évi felügyeleti tevékenységéről

AzMNBmintfelügyeletihatóságfolyamatosfelügye-
letetgyakorolapénzügyiágazatitörvényekhatálya
alá tartozó szervezetek és személyek felett. Ennek
keretébenaprudenciálisszempontoknakmegfelelő
felügyelés,valamintapiacfelügyelésésafogyasztó-
védelemeszközeivel(helyszínenkívüléshelyszínen)
azMNBfolyamatosanfigyelemmelkísériapénz-és
tőkepiaciintézmények,pénztárak,biztosítók(pénzügyi
szervezetek),valamintazún.pénzügyiinfrastruktúrát
alkotóintézmények(szabályozottpiac,elszámolóház,
központiértéktár)tevékenységét,folyamatait.Afolya-
matosfelügyeléscéljaakockázatok időbentörténő
felismeréseésmegfelelőkezelése.

Afolyamatosfelügyeléseszközeiahelyszínenkívüli
ellenőrzés keretében: a rendelkezésre álló adatok,
információk feldolgozása, monitoringja, folyama-
tos kapcsolattartás az intézménnyel, egyeztetések,
egyébkommunikációa folyamatban lévőkérelmek-
kel,bejelentésekkelkapcsolatban,helyszíniellenőr-
zéskeretébenpedigvizsgálatoklefolytatása.Afolya-
matosfelügyeléssoránnyertinformációkbeépülnek
a kockázatértékelésbe. A kockázatértékelés, illetve
azintézményértékelésvisszacsatolafolyamatosfel-
ügyeléshez,meghatározva az intézmény felügyeleti
kezelésénekmódjátés intenzitását,valamintavizs-
gálatokütemezését,illetveegyesvizsgálatokfókusz- 
pontjait.

AzMNBakülönbözőszektorokbatartozópénzügyiin-
tézményekátfogóhelyszínivizsgálatasorán,azévente
felülvizsgált ágazatspecifikusmódszertanok alapján
mindenesetbenellenőrzi apénzmosásés terroriz-
musfinanszírozásánakmegelőzésévelésmegakadá-
lyozásávalkapcsolatostevékenységmegfelelőségét.
AzonnaliintézkedéstigénylőesetekbenazMNBcél-
vizsgálatotfolytatle,illetveegészszektortvagytöbb
intézményt érintő esetben témavizsgálatot kezde- 
ményez.

4.1. iNTézMéNyfElügyEléS

Afelügyeltintézményekszámát2014.december31.
vonatkozóana10.táblázatszemlélteti.

10. táblázat
felügyelt intézmények száma
Tőkepiac 100
Alapkezelők 70
Árutőzsdeiszolgáltató 3
Befektetésivállalkozás 24
Bizalmivagyonkezelő 1
Függőügynök 0
Határonátnyúlóforgalmazástvégzőbefektetésialapkezelő
ügynöke

0

Közvetítő(a2014.éviXVI.törvényszerint) 0
Központiértéktár 0
Központiszerződőfél 1
Tőzsde 1
pénztári piac 108
Magánnyugdíjpénztár 8
önkéntespénztár 99
önkéntesegészségpénztár 32
önkéntesnyugdíjpénztár 54
önkéntesönsegélyezőpénztár 13
Foglalkoztatóinyugdíjszolgáltató 1
pénzpiac 1085
Nempénzügyiintézmények 674
Elektronikuspénzkibocsátóintézmény 1
Függetlenpénzpiaciközvetítő 667
Kiemeltközvetítők 1
Pénzfeldolgozó 0
Pénzforgalmiintézmény 5
Pénzpiaciügynök 0
Pénzváltó 0
Utalványkibocsátó 0
Pénzügyi intézmények 411
Hitelintézet 152
Bank 33
Szakosítotthitelintézet 9
Szövetkezetihitelintézet 110
Hitelintézettelegyenértékűpénzügyivállalkozás 3
Pénzügyivállalkozás 256
Pénzügyiholdingtársaság 0
Pénzügyivállakozás 256
Biztosítási piac 709
Biztosítóintézet 237
Biztosítóegyesület 23
Biztosítórészv.társ. 212
Biztosítószövetkezet 0
Fióktelepbiztosító 2
Függetlenbiztosításközvetítők 454
Alkusz 393
Biztosításközvetítőfióktelep 0
Többesügynök 61
Biztosításiszaktanácsadó,érdekképviselet 18
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4.2. lEfolyTAToTT vizSgálAToK 
STATiSzTiKájA

A2014.évivizsgálatoklebonyolításaalapostervezé-
sirendszeralapján,napralebontottrészletestervek
szerintkerültsor.

AvizsgálatitervekelkészítésesoránazMNBazalábbi
szempontokatveszifigyelembe:

–afelügyeletivizsgálatokMNBtv.-benmeghatározott
ciklustervét,

–az intézmények kockázati besorolását, és ennek
alapjánavizsgálathozszükségeserőforrásigénytés
vizsgálatiidőtartamot,

–avizsgálandóintézményeksorrendjénekkialakítá-
sáraszolgálófelügyeletiscoringrendszert,amelyaz
intézményegyébegyedijellemzőitisvizsgálja,

–arendelkezésreállóerőforrásokat.

AkorábbiévektapasztalataialapjánazMNB2014-ben
isfenntartottaazintézményekválasztottkönyvvizsgá-
lóivaltörténőkonzultációkgyakorlatát,amisegítette
avizsgálatokravalófelkészülésfolyamatát.

A prudenciális helyszíni vizsgálatok számát, illetve
szektor-ésvizsgálattípusszerintimegbontásáta11.
táblázatfoglaljaössze.

4.3. ENgEdélyEzéSi éS 
jogérvéNyESíTéSi TEvéKENySég

AzMNBengedélyezésiésjogérvényesítésitevékenysé-
geátfogjaapénzügyiközvetítőrendszerfelügyeletéhez
kapcsolódójogitevékenységekteljesspektrumát,ezen
belülafelügyeltintézményekheztartozóengedélyezési
eljárásokvalamennyitípusánaklebonyolítását,illetve
aprudenciálisellenőrzésitevékenységjogérvényesí-
tési feladatainak elvégzését. Felelősségébe tartozik
afelügyelésitevékenységkeretébenhozotthatósági
döntések jogszabályimegfelelőségénekbiztosítása.
EnnekkeretébenazMNBtörekszikafelügyeletiható-
ságijogkörökszilárd,kiszámítható,aközérdekérvé-
nyesülésétbiztosítógyakorlására.Ajogérvényesítési
tevékenységsoránelsődlegescélarendelkezéséreálló
intézkedésieszköztármindeneleménekhatékonyki-
használása.AzMNBengedélyezésiésprudenciálisjog-
érvényesítésitevékenységérőlkészültstatisztikájáta
11.,12.,13.,14.,15.táblázatokmutatjákszektorszintű 
bontásban.

11. táblázat
vizsgálati statisztika

prudenciális helyszíni vizsgálatok száma
2013 2014 2015 terv

átfogó egyéb* átfogó egyéb* átfogó egyéb*

Bankok,szakosítotthitelintézet 13 18 13 20 10 21

Szövetkezetihitelintézetek 38 6 20 1 8 1

Pénzügyivállalkozások 0 0 0 1 0 7

Biztosítók 21 4 13 7 8 7

Pénztárak 29 1 18 0 17 1

Tőkepiaciszereplők 18 1 17 7 12 2

Pénzforgalmiintézmény 0 0 0 1 2 1

Pénzpiaciközvetítő 0 0 0 8 0 0

összesen 119 30 81 45 57 40

* Tartalmazza a komplex SREP (Supervisory Review and Evaluation Proces) vizsgálatokat és validációkat is. 
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12. táblázat
pénzpiaci szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 58

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 499

Végzés 51

ebből:bírságotkiszabóhatározat 22

Bírságok összege összesen (millió forint) 114,9

Engedélyezési határozatok/végzések

Hitelintézetalapításánakengedélyezése 1

Hitelintézetalapításánakelutasítása 0

Hitelintézetműködésénekengedélyezése 1

Hitelintézetműködésénekelutasítása 0

Hitelintézetalapításiengedélyénekvisszavonása 0

Pénzforgalmiintézményműködésénekengedélyezése 0

Elektronikuspénz-kibocsátóintézményelektronikuspénzkibocsátásitevékenységénekengedélyezése 1

Pénzügyivállalkozásalapításánakésműködésénekengedélyezése 9

Pénzügyivállalkozásalapításánakésműködésénekelutasítása 0

Hitelintézettelegyenértékűprudenciálisszabályozásnakmegfelelőpénzügyivállalkozásműködésénekengedélyezése 0

Pénzügyivállalkozástevékenységiengedélyénekvisszavonása 4

Tevékenységikörmódosulásáteredményezőhatározat 12

Vezetőállásúszemélymegválasztásánakengedélyezése 265

ebből:hitelintézetesetében 119

Vezetőállásúszemélymegválasztásánakelutasítása 0

Megbízásiszerződésmódosításjóváhagyása 214

Többeskiemeltközvetítőiengedély 0

Többesügynökiengedély 28

Alkusziengedély 1

Engedélyközvetítőigénybevételéhez 45

Alapszabálymódosításengedélyezése 132

Abefolyásolórészesedésmegszerzésénekengedélyezése 45

Abefolyásolórészesedésmegszerzésénekelutasítása 0

Egyesülést,szétválástengedélyezőhatározat 4

Szövetkezetihitelintézetbankkáalakulásánakengedélyezése 0

Működésfenntartásátengedélyezőhatározat 0

Devizakülföldivállalkozásbanbefolyásszerzésengedélyezése 2

Kereskedésikönyvvelkapcsolatoshatározat 0

Közvetítőigénybevételérejogosítóengedélyhatálytalannáválásánakmegállapítása 5

Közvetítőktevékenységiengedélyétvisszavonóhatározat 22

Aműködésikockázattőkekövetelményénekszámításáravonatkozóengedélyezőhatározat 22

Egyébszabályzatokengedélyezése 15

összevontalapúfelügyelettelkapcsolatoshatározat 11

Alárendeltkölcsöntőkehatáridőelőtttörténővisszafizetésénekengedélyezése 5

CRRalapjánkiadotthatározatok 153

Állományátruházásengedélyezése 3

Bankképviselettelkapcsolatoshatározat 1

Végzés 82

Egyébhatározat 87
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13. táblázat
Tőkepiaci szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 17

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 189

ebből:bírságotkiszabóhatározat 3

Végzés 24

Bírságok összege összesen (millió forint) 40

Engedélyezési határozatok/végzések

Tevékenységengedélyezése 11

Tevékenységiengedélyvisszavonása 3

Egyébszabályzatokengedélyezése 19

Vezetőállásúszemélyekengedélyezése 53

Minősítettbefolyásszerzésengedélyezése 5

Végzés 31

Egyébhatározat 41

14. táblázat
Biztosítási szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 20

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 199

ebből:bírságotkiszabóhatározat 55

Végzés 23

Bírságok összege összesen (millió forint) 171,8

Engedélyezési határozatok/végzések

Vezetőtisztségviselőengedélyezése 141

Szakmaivezetőengedélyezése 16

Minősítettrészesedésszerzésengedélyezése 3

Tevékenységiengedélyvisszavonásakérelemre 22

összevontalapúfelügyeletalávonás 0

Egyébhatározat 9

Biztosítóalapításánakengedélyezése 0

Biztosításitevékenységmódosításánakengedélyezése 1

Biztosításitevékenységgelösszefüggőtevékenységengedélyezése 9

Függetlenbiztosításközvetítőitevékenységengedélyezése(alkusz,többesügynök) 18

Vezérügynökengedélyezése 1

Végzés 14
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15. táblázat
Pénztári szektorban hozott intézkedések
(darab)

prudenciális intézkedések

Felügyeletiellenőrzéstlezáróhatározat 18

Egyébprudenciálisintézkedés,határozat 10

ebből:bírságotkiszabóhatározat 0

Végzés 5

Bírság összege 0

Engedélyezési határozatok/végzések

Tevékenységetlezáróhatározat 1

Választhatóportfóliósrendszerjóváhagyása 11

Ingatlanértékelővelkötöttszerződésjóváhagyása 1

Tevékenységiengedélytmegadóhatározat 1

Többpénztáregyesülésénekengedélyezése 1

Pénztárágazatainakszétválásátengedélyezőhatározat 1

összes határozat 1487

összes végzés 124

4.4. PiACfElügyEléS

AzMNB2014.évipiacfelügyeletitevékenységekeretébenelőírtintézkedésektípusaitésszámáta16.és17.
táblázatokmutatjákbe.

16. táblázat
piacfelügyeleti és felügyeleti intézkedések
(darab)

piacfelügyeleti és felügyeleti intézkedések 

Jogosulatlantevékenységgelkapcsolatoshatározatok 10

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 8

Piacivisszaélésselkapcsolatoshatározatok 4

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 4

Vállalatfelvásárlásiszabályokmegsértésévelkapcsolatoshatározatok 1

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 1

Kibocsátókatérintőellenőrzésieljárástlezáróhatározat 13

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 3

Kibocsátókfelettifelügyeletgyakorlásakeretébenhozotthatározat 8

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 5

ebbőltőzsdeikereskedéstfelfüggesztő 1

Eljárástmegszüntetővégzés 4

ebbőlnemzetközijogsegély 2

Előzeteshozzájárulástőzsdeiforgalmazásfelfüggesztéséhez 2

Eljárásibírságotkiszabóvégzés 7

Lefoglalóvégzés 13

Ideiglenesbiztosításiintézkedéstelrendelővégzés 3

Biztosításiintézkedéstelrendelővégzés 6

Ideiglenesintézkedéstelrendelővégzés 1

Tolmácskirendelése 2

Idézővégzés 215

Egyébvégzés(eljárásfelfüggesztése) 2

Bírságok összege összesen (millió forint) 1 944,9

eljárási bírságok összesen (millió forint) 2,35
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17. táblázat
értékpapír-kibocsátással kapcsolatos engedélyezések
(darab)

értékpapír kibocsátásával kapcsolatos engedélyezési intézkedések

Befektetésijegyeknyilvánosforgalombahozatalávalkapcsolatosjóváhagyóhatározat 68

Befektetésialaptájékoztatójakiegészítésénekengedélyezése 0

Befektetésialapnyilvántartásbavétele 72

Befektetésialapkezelésiszabályzatánakmódosítása 326

Befektetésialapnyilvántartásbóltörlése 62

Befektetésialapátalakulása 20

Befektetésialapokegyesülése 12

Ingatlanértékelőimegbízáslétrejötténekengedélyezése 5

Letétkezelőiszerződésésmódosításahatálybalépésénekjóváhagyása 7

értékpapírkibocsátásiprogramnyilvánosforgalombahozataláhozkészülttájékoztatóközzétételénekengedélyezése 13

értékpapíroknyilvánosforgalombahozatalához(nyilvánosértékesítéséhez),illetveszabályozottpiacratörténőbevezetéséhez
készítetttájékoztatóközzétételénekengedélyezése

6

Tájékoztató,illetvealaptájékoztatókiegészítésénekengedélyezése 36

Tájékoztatásikötelezettségalólimentesítés 5

Nyilvánosvételiajánlatjóváhagyása 0

Tőzsdeikereskedésfelfüggesztése 0

Eljárástfelfüggesztővégzés 6

Védelmitervjóváhagyása 163

Kockázatitőkealapkezelésiszabályzatánakjóváhagyása 1

Kockázatitőkealapnyilvántartásbavétele 7

Kockázatitőkealapkezelésiszabályzatamódosításánakjóváhagyása 6

Elutasítóhatározat 1

Eljárástmegszüntetővégzés 27

Kijavítóhatározat/végzés 2

Határidőhosszabbítóvégzés 0

Szakértőtkirendelővégzés 0

Hiánypótlóvégzés 0

Idézővégzés 1

Egyébhatározat/végzés 15

összes határozat, végzés 861

ebbőlbírságotkiszabóhatározat 0

Bírságok összege összesen (Ft) 0
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4.5. fogyASzTóvédElEM

AzMNBfelügyeletifeladatkörénbelülegyikfőprioritás
voltapénzügyifogyasztóvédelmihatóságitevékenység
megújítása.Ennekkeretébenkitűzöttcélvoltavizsgá-

latokhatékonyságánaknövelése,afogyasztóvédelmi
tevékenységsoránapreventívszemléletkialakítása,
afolyamatospiacijelenlétésahatározott,követke-
zetes fellépés az észlelt jogsértések kiküszöbölése,
szankcionálásasorán.

18. táblázat
Az MNB fogyasztóvédelmi hatósági tevékenysége

Adatok megnevezése fogyasztóvédelem

Biztosítás Pénztár pénzpiac Tőkepiac

Lefolytatottvizsgálatok(db) kérelemre 147 0 197 18

hivatalból(cél,téma) 9 0 183 1

prudenciálisvizsgálattalközösen 9 2 1 0

összesvégzés(db) érdemi 418 0 1050 22

nemérdemi 228 0 1220 50

összeshatározat(db) jogsértésnélküli 70 0 159 10

jogsértésselérintett 99 0 291 9

Jogsértésekszáma(db) 199 0 661 20

Kiszabottbírság(millióforint) 53 0 2063,3 2,1

Próbaügyletkötések(db) 32 0 14 0

19. táblázat
pénzpiaci szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

fogyasztóvédelmi intézkedések

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 33

Apanaszkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 100

Időszakostájékoztatásikötelezettségmegsértésemiatt 12

Banktitokmegsértése 6

AKözpontiHitelinformációsRendszerrelkapcsolatos,ügyfélvédelemrevonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértése 8

Pénzforgalomijogszabályirendelkezésekmegsértése 242

Afogyasztóknaknyújtotthitelrőlszólójogszabálymegsértése 14

Egyoldalúszerződésmódosításhozkapscolódójogsértések 214

Egyéb 32

Eljárásibírságkiszabásavégzésben 1

összes határozat, végzés 1500

ebből:bírságotkiszabóhatározat 202

Bírságok összege összesen (millió forint) 2063,3
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20. táblázat
Tőkepiaci szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

fogyasztóvédelmi intézkedések

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 0

Egyéb 20

összes határozat, végzés 41

ebből:bírságotkiszabóhatározat 4

Bírságok összege összesen (millió forint) 2,1

21. táblázat
Biztosítási szektorban hozott fogyasztóvédelmi intézkedések
(darab)

fogyasztóvédelmi intézkedések

Tisztességtelenkereskedelmigyakorlatmiatt 30

Panaszkezelésselkapcsolatosjogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt 89

Kártérítésijavaslat/álláspontmegküldésénekelmulasztásamiatt 6

Díjfelszólítólevélkiküldésénekkésedelme/elmulasztásaésadíjnemfizetésmiattimegszűnésrőlszólókésedelmestájékoztatása
miatt

14

évestájékoztatáselmulasztásaazéletbiztosításiszerződéseknél 10

Azéletbiztosításiszerződéslétrejöttérőlszólótájékoztatáselmulasztásamiatt 9

Biztosításititoksértés 6

Egyéb 35

Eljárásibírságkiszabásavégzésben 6

összes határozat, végzés 587

ebből:bírságotkiszabóhatározat 76

Bírságok összege összesen (millió forint) 53

A pénztári szektorban 2014. év folyamán fogyasz-
tóvédelmi intézkedésekmeghozatalára nem került 
sor.

4.6. A PéNzügyi fogyASzTóvédElMi 
KözPoNT TEvéKENySégE

A Pénzügyi fogyasztóvédelmi Központ 
ügyfélkapcsolati tevékenysége

AzévfolyamánaPFK-hoz37628ügyfélmegkeresés
érkezett, ebből 30 582 ügyfélszolgálatimegkeresés
volt,mígazügyfélbeadványok(kérelmek)száma7046
darabottettki.

Azügyfelekháromkülönbözőcsatornánfordulhatnak
aPFK-hoz.Ezekközültelefonon21205-enkértektá-
jékoztatást,személyesen4010-enkerestékfelazügy-
félszolgálatot,míg írásban12413-ankaptakválaszt
kérdésükre.

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

Ügyfélmegkeresés csatornája Megoszlás (%)

Levél 19

e-mail 14

Személyes 11

Telefon 56

összesen 100

Azügyfélszolgálatimegkeresésektöbbmintfeleapénzpi-
aciszolgáltatásokkalvoltkapcsolatos.Nagyszámúmegke-
resésérkezettagépjármű-hitelezés–ezenbelülazügy-
nökitevékenységsoránaszerződésaláírásáravonatkozó
jogosultságkérdésekapcsán.Folyamatosérdeklődésmu-
tatkozotttovábbáabankszámlákhozésabehajtáshoz,
követeléskezeléshezkapcsolódóanis.2014augusztusától
jelentősebbszámbanérkeztekazelszámolássalésforin-
tosítássalkapcsolatoskérdésekéstájékoztatáskérések.
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23. táblázat
A beérkezett ügyfélmegkeresések és kérelmek szektor 
szerint eloszlása

ügyfélmegkeresések szektorális bontásban Megoszlás (%)

Biztosítás 16

Egyéb 22

Egyediügyek 4

Pénzpiac 54

Pénztár 1

Tőkepiac 2

összesen 100

Abiztosításiszektorhozköthetőpanaszokamegkeresé-
sekkevesebbmintötödéttettékki.Alegtöbbmegkere-
sésváltozatlanulakötelezőgépjármű-felelősségbizto-
sítástémakörébenérkezett,deszámoslakásbiztosítás
káreseményhezköthetőkérdéséspanasz,valamintaz
életbiztosítási termékekhezkapcsolódó–különösen
aunitlinkedbiztosításokatérintő–jelzéséspanaszbe-
adványisérkezett.Folyamatosérdeklődésvolttapasz-
talhatóabiztosításközvetítőkregisztrációjával,hatósági
engedélyévelésahatóságivizsgávalkapcsolatbanis.

Atőkepiaciszektortésapénztáriszektortérintőmeg-
keresésekszámatovábbraismarginálisvolt.Atőke-
piaciszektorravonatkozóanfőlegabefektetésiszol-
gáltatókkalkapcsolatosmegkeresésekfordultakelő,
apénztáriszektorbanazügyekdöntőtöbbségeválto-
zatlanulanyugdíjpénztárakkalkapcsolatosinformáci-
ókatérintette.

Azegyébkategóriánbelülazévsoránjelentősérdek-
lődésvolttapasztalhatóaPénzügyiBékéltetőTestü-
letelérhetőségével,működéséveléseljárásrendjével
kapcsolatosan,illetvefolyamatosanérkeztekkérdések
abíróságivégrehajtástérintőenis.

APFKafeldolgozottügyfélbeadványok45százalékát
adtaátahatóságiterületnekvizsgálatra.APénzügyi

BékéltetőTestület,valaminttárshatóságokfeléaha-
tóságiügyek10százaléka, illetve4százalékakerült
továbbításra.Amennyibenaszemélyes,telefonosvagy
írásosügyfélmegkeresésahatóságieljáráskövetelmé-
nyeineknemfeleltmeg,aPFKmindenkommunikáci-
óscsatornaigénybevételévelsegítetteafogyasztókat
asikereseljárásmegindításáhozszükségesfeltételek
teljesítésében.

pénzügyi tudatosság fejlesztése

A közérthető ügyfél-tájékoztatás, a pénzügyi tuda-
tosság és a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében
azMNBévközbenelindítottaaPénzügyiNavigátor
–tájékoztatófüzetsorozatot.2014-benazelőzetester-
vekalapján40részessorozatelső10füzetedecember
végéigmegjelent.Afüzetekbenatájékoztatásmellett
kiemeltszerepetkapafogyasztókfigyelménekfelhí-
vásaazesetlegeskockázatokra.

16. ábra
A PfK-hoz beérkezett ügyfélmegkeresések és kérelmek 
száma és szektor szerinti aránya havi bontásban

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Ja
nu

ár
 

Fe
br

uá
r 

M
ár

ci
us

 

Áp
ril

is 

M
áj

us
 

Jú
ni

us
 

Jú
liu

s 

Au
gu

sz
tu

s 

Sz
ep

te
m

be
r 

O
kt

ób
er

 

N
ov

em
be

r 

De
ce

m
be

r 

Biztosítás
Egyéb
Egyedi ügyek

Pénzpiac
Pénztár
Tőkepiac

24. táblázat
A beérkezett ügyfélmegkeresések és kérelmek száma szektor szerint, negyedéves bontásban

Szektor i. negyedév ii. negyedév iii. negyedév iv. negyedév összesen

Biztosítás 1918 1336 1428 1295 5977

Egyéb 2021 1473 2319 2375 8188

Egyediügyek 565 277 539 311 1692

Pénzpiac 5403 6569 4777 3661 20410

Pénztár 268 70 88 117 543

Tőkepiac 216 159 191 252 818

összesen 10391 9884 9342 8011 37628
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Azeddigelkészültfüzetekteljesválasztékaelérhető
elektronikusúton, illetveazokatazMNBtöbbmint
másfélmilliópéldánybanpapíralaponismegjelentet-
te.APénzügyiNavigátorkiadványokmegtalálhatóakaz
MNBszemélyesügyfélszolgálatán,valamintapénzügyi
intézményekfiókhálózatábanis.

Anegyediknegyedévbenkiemelthangsúlytkapottaz
elszámoláshozésforintosításhozköthetőelektronikus
tájékoztatókelkészítéseésközzététele.AzMNBfogyasz-
tóidöntésekettámogatóhonlapjánszámosolyancikk,
közleményésismertetőanyagtalálható,amelyapénz-
ügyikultúrafejlesztését,azügyfelekközérthetőtájékoz-
tatásátésajogszabályokkönnyebbmegértésétszolgálja.

AzMNBáltalüzemeltetttermékválasztófelületügyfél-
barátmegújításaérdekébenajegybankátalakítottaaz
ERArendszertermékbejelentőalkalmazását.

civil szervezetekkel való együttműködés

Azországospénzügyi fogyasztóvédelmi információs
hálózatkialakításaérdekébenaMNBéletrehívtaaCivil
Hálóprogramot.Ennekkeretébenazévsoránajegy-
bankötalkalommalpénzügyifogyasztóvédelmicivil
fórumotszervezett,amelyeken29civilszervezetképvi-
seltettemagát.EmellettazMNBegy,acivilszervezetek
részérefenntartottzártinternetesoldaltalakítottki,
valamintelindítottaaCivilHálóHírlevelet,amelynek
segítségévelacivilszervezetektájékoztatástkaphatnak
apénzügyifogyasztóvédelemhíreiről,aktualitásairól.

2014júliusábanésoktóberébenazMNBprojektalapú,
pénzügyifogyasztóvédelemmelisfoglalkozócivilszer-
vezetekettámogatópályázatokatírtki.Akétpályázatra
összesen57szervezetjelentkezett.

Azelsőpályázat apénzügyi tudatosság fejlesztését
szolgálta,amelyre27szervezetnyújtottabejelentke-

zését.Ezekértékelésenyomán20szervezetrészesült
77,5millióforintnyitámogatásban.

Amásodikpályázatkifejezettenazelszámolásitörvény-
nyel17kapcsolatosszéleskörűfogyasztóitájékoztatás
elősegítésétcéloztameg.Abenyújtottcivilanyagok
értékeléssorán30pályázóból17szervezet,80millió
forintnyitámogatásraszerzettjogosultságot.Azezek-
nekköszönhetőenkialakítandóÜgyfél-tájékoztatóPon-
tok2015.március1.ésdecember31.közöttfogadják
afogyasztókatazországkülönbözőrégióiban.

4.7. A HATóSági PErKéPviSElETi 
TevéKeNySég 2014-BeN

Ahatóságiperképviseletitevékenységmagábanfog-
laljaazMNBképviseletétafelügyeletiésfogyasztó-
védelemi tevékenysége keretében hozott hatósági
döntéseivelkapcsolatosperesésnempereseljárások-
ban,valamintaközérdekűigényérvényesítéskörében.
TovábbáaPénzügyiBékéltetőTestületképviseletétaz
annakhatározata,vagyajánlásahatályonkívülhelye-
zéseirántiperekben,ésazezeneljárásokravonatkozó
nyilvántartásokvezetését.

A folyamatosanérkezőújbíróságieljárásokmellett
2014folyamánsorkerültazaddigkülsősügyvédiiro-
daáltalképviseltPénzügyiBékéltetőTestületetérintő
peresügyek,valamintegyesegyébbíróságieljárások
jegybankikezelésbetörténőátvételéreis.

26. táblázat
Beérkezett bírósági döntések

Nyert 105

Vesztett 17

Megszüntetve 18

Bíróságotújeljárásrakötelező 3

összesen 143

17AKúriánakapénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseirevonatkozójogegységihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezé-
sérőlszóló2014.éviXXXVIII.törvény.

25. táblázat
2014-ben indult ügyek

Ügycsoport szerint db % Szektor szerint db %

Közigazgatási(peres) 63 56,25 PBTésmás 7 6,25

Nemperes 40 35,71 Biztosítás 18 16,07

Nemperes(bírságotkiszabóvégzés) 1 0,89 Pénzpiac 80 71,43

PBT 8 7,14 Tőkepiac 7 6,25

összesen 112 100,00 112 100,00
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5. Rövidítések, jegybankspecifikus 
fogalmak magyarázata

rövidíTéSEK

AQR: eszközminőség-vizsgálat(assetqualityreview)

BéT:BudapestértéktőzsdeZrt.

BiS: NemzetköziFizetésekBankja(BankforInterna-
tionalSettlements)

BKR: BankköziKlíringrendszer

BReeAM: Building Research Establishment
EnvironmentalAssessmentMethodology–azépüle-
tekkörnyezetvédelmiminősítőrendszere

BRRD:abankokhelyreállításárólésszanálásárólszóló
irányelv(BankRecoveryandResolutionDirective)

ceBS: EurópaiBankfelügyelőkBizottsága(Committee
ofEuropeanBankingSupervisors)

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

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

eBH: Európai Bankhatóság (European Banking
Authority,EBA)

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

eKB:EurópaiKözpontiBank(EuropeanCentralBank,
ECB)

eRKT:EurópaiRendszerkockázatiTestület(European
SystemicRiskBoard,ESRB)

giRo: GiroElszámolásforgalmiZrt.

gMU:GazdaságiésMonetárisUnió (Economicand
MonetaryUnion,EMU)

iMF:NemzetköziValutaalap(InternationalMonetary
Fund)

iSDA: InternationalSwapsandDerivativesAssociation
–nemzetközicsere-ésszármaztatottügyleteketsza-
bályozótársaság

JeReMie: KözösEurópaiForrásokaMikro-ésKözepes
VállaltokSzámára(JointEuropeanResourcesforMicro
tomediumEnterprises)

KBeR:KözpontiBankokEurópaiRendszere(European
SystemofCentralBanks,ESCB)

KeleR: KözpontiElszámolóházésértéktárZrt.

KSH:KözpontiStatisztikaiHivatal

lcR:likiditásfedezetimutató(LiquidityCoverageRatio)

MNB:MagyarNemzetiBank

NgM:NemzetgazdaságiMinisztérium

NHp:NövekedésiHitelprogram

NSFR:nettóstabilfinanszírozásimutató(NetStable
FundingRatio)

oecD:GazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzer-
vezet (Organisation forEconomicCo-operationand
Development)

pFK:PénzügyiFogyasztóvédelmiKözpont

pip:PénzügyiIránytűProgram
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pop:PénzügyiOktatásiProgram

pST:PénzügyiStabilitásiTanács

pSzÁF:PénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyelete

SRM: egységes szanálási mechanizmus (Single
ResolutionMechanism)

SSM: egységes felügyeleti mechanizmus (Single
SupervisoryMechanism)

viBeR: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, az
MNBáltalműködtetettfizetésirendszer

fogalmak magyarázata

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

Devizafinanszírozás-megfelelési mutató (DMM): 
astabildevizaforrásokésazéventúli lejáratúnettó
deviza-swapállomány,illetveafinanszírozandódevi-
zaeszközöksúlyozottállományánakhányadosa.

Devizaswapügylet: olyan–általábanrövid lejáratra
kötött–ügylet,amelykülönböződevizákcseréjétésaz
ügyletlezárásakoraszerződésben(akeresztárfolyam
ésadevizák kamatrátájaáltal)meghatározottáron
történővisszacserélésétfoglaljamagában.

Duration: akötvényekhátralévőátlagosfutamideje.
Akötvény,illetveakötvényekbőlállóportfóliókocká-
zatosságánakjellemzésérehasználtmérőszám.

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

eRM–ii árfolyam-mechanizmus (exchange Rate 
Mechanism ii): azeuroövezetországaiésaGMUhar-
madikszakaszábanrésztnemvevőunióstagállamok
közötti,azárfolyam-politikaiegyüttműködésfeltétele-
itmegteremtőárfolyamrendszer.AzERM–IIrögzített,
dekiigazíthatóárfolyamokmultilaterális rendszere,
amelybenaközépárfolyamotnormál+/−15százalé-
kosingadozásisávövezi.Aközépárfolyammalésadott

esetbenaszűkebbingadozásisávvalkapcsolatosdön-
téseketazérintetttagállam,azeuroövezetországai,az
EKBésamechanizmusbanrésztvevőtöbbitagállam
kölcsönösmegállapodásávalhozzákmeg.

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

Fizetési Rendszer Tanács:aFizetésiRendszerFórum
döntéshozótestülete.

FX-swapügylet:lásddevizaswapügylet.

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

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

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

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

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

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

Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka:adevizaeszkö-
zöknekés-forrásoknakaforintárfolyamváltozásából
adódónemrealizáltárfolyamnyereségét,illetveárfo-
lyamveszteségétasajáttőkerészétképezőforintárfo-
lyamkiegyenlítésitartalékábankellkimutatni.

Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka:adevi-
zábanfennálló,értékpapírokonalapulókövetelések
(kivéveavisszavásároltdevizakötvények)piaciértéke
ésbeszerzésiértékeközöttiértékelésikülönbözetet
asajáttőkerészétképeződeviza-értékpapírokkiegyen-
lítésitartalékábankellkimutatni.

MNB tv.:aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvény.

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

omnibus ii. irányelv:lásdSzolvenciaII.irányelv

o/N: overnightbetét/hitel,egynaposbetét/hitel

opciós ügylet: adevizaopciótulajdonosaszámárajogot
jelent,denemkötelezettségetegybizonyosmennyisé-
gűdevizaegymásikdevizávalszembenivételérevagy
eladásáraelőremeghatározottárfolyamon,előremeg-
határozottidőpontbanvagyidőpontig.Azopcióeladója
(kiírója)számára–amennyibenazopcióbirtokosagyako-
roljaajogot–mindezkötelezettségkéntértelmezendő.

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

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

Repo- és fordított repoügylet: olyanmegállapodás,
amelyértékpapírtulajdonjogánakátruházásárólren-

delkezikaszerződéskötésselegyidejűlegmeghatározott
vagymeghatározandójövőbeliidőpontbantörténővisz-
szavásárlásikötelezettségmellett,meghatározottvisz-
szavásárlásiáron.Azügyletfutamidejealattavevőaz
ügylettárgyátképezőértékpapírtmegszerezheti,ésaz-
zalszabadonrendelkezhet(szállításosrepoügylet),vagy
nemszerezhetimeg,azzalszabadonnemrendelkezhet,
ilyenkorazértékpapíravevőjaváraafutamidőalatt
óvadékkéntkerülelhelyezésre(óvadékirepoügylet).

RoA (return on assets):eszközarányosnyereség.

Roe (return on equity): sajáttőkearányosnyereség.

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

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

TARgeT2-Securities (T2S): azeurorendszeregységes
technikaiplatformja,amelyneksegítségévelaközponti
értéktárakésanemzetiközpontibankokalapvető,hatá-
rokonátívelőéssemlegesértékpapír-elszámolásiszol-
gáltatásokatnyújthatnakjegybankpénzbenEurópában.

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

vaR (value at risk): kockáztatottérték,akockázatok
méréséreszolgálómódszer.AVaRadottidőinterval-
lumalattvárhatólegnagyobbveszteségetmériadott
konfidenciaszintmellett.
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B) rész 
A Magyar Nemzeti Bank 
2014. évi auditált beszámolója
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1. Auditori jelentés
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2. A Magyar Nemzeti Bank mérlege

millió forint

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

eSzKözöK (Aktívák)  2013.12.31.  2014.12.31. változás

1 2 3 4 4-3
i. Követelések forintban 959 895 1 180 874 220 979

4.3. 1.Központiköltségvetésselszembenikövetelések 138380 139495 1 115
4.7. 2.Hitelintézetekkelszembenikövetelések 820888 1040063 219175

3.Egyébkövetelések 627 1316 689
ii. Követelések devizában 10 308 536 11 263 490 954 954

4.9. 1.Arany-ésdevizatartalék 9933839 10814487 880648
4.4. 2.Központiköltségvetésselszembenidevizakövetelések 18378 0 -18378
4.8. 3.Hitelintézetekkelszembenidevizakövetelések 13 10 500 10487

4.10. 4.Egyébdevizakövetelések 356306 438503 82197
iii. Banküzemi eszközök 33 431 84 220 50 789

4.12. ebből:Befektetetteszközök 33267 83740 50473
4.14. iv. Aktív időbeli elhatárolások 136 112 112 004 -24 108

v.  eSzKözöK öSSzeSeN (i+ii+iii+iv) 11 437 974 12 640 588 1 202 614

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

FoRRÁSoK(passzívák)  2013.12.31.  2014.12.31. változás

1 2 3 4 4-3
vi. Kötelezettségek forintban 9 470 835 10 290 278 819 443

4.5. 1.Központiköltségvetésbetétei 242019 524838 282819
4.7. 2.Hitelintézetekbetétei 864490 5997814 5133324

ebből:2hetespénzpiaciforintbetét 0 5083350 5083350
3.Forgalombanlévőbankjegyésérme 3188994 3735554 546560

4.11. 4.Egyébbetétekéskötelezettségek 5175332 32072 -5143260
ebből:2hetesdematerializáltforintkötvénynévértéke 5169021 0 -5169021

 vii. Kötelezettségek devizában 1 455 590 1 650 694 195 104
4.5. 1.Központiköltségvetésbetétei 509886 550 771 40885
4.8. 2.Hitelintézetekbetétei 571 59096 58525

4.11. 3.Egyébkötelezettségekdevizában 945133 1040827 95694
4.13. viii. Céltartalék 4 075 4 267 192

iX. Banküzem egyéb forrásai 15 624 18 017 2 393
4.14. X. passzív időbeli elhatárolások 27 290 31 454 4 164
4.15. Xi. Saját tőke 464 560 645 878 181 318

1.Jegyzetttőke 10 000 10 000 0
2.Eredménytartalék 9762 36057 26295
3.értékelésitartalék 0 0 0

4.16. 4.Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 509603 517984 8381
4.16. 5.Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka -91100 54 477 145 577

6.Mérlegszerintieredmény 26295 27360 1065
Xii. FoRRÁSoK öSSzeSeN (vi+vii+viii+iX+X+Xi) 11 437 974 12 640 588 1 202 614

Budapest,2015.május27.

 Dr.MatolcsyGyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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3. A Magyar Nemzeti Bank 
eredménykimutatása

millió forint
Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

BEvéTElEK 2013 2014 Eltérés 

1 2 3 4 4-3
4.18. i. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 19 227 9 447 -9 780

1.Központiköltségvetésselszembenikövetelésekkamatbevételei 7872 4566 -3306
2.Hitelintézetekkelszembenikövetelésekkamatbevételei 10738 4030 -6708
3.Egyébkövetelésekkamatbevételei 0 17 17
4.Forintbanelszámoltkamatjellegűbevételek 617 834 217

4.18. ii. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 239 164 251 952 12 788
1.Devizatartalékokutánikamatbevételek 191986 169586 -22400
2.Központiköltségvetésselszembenikövetelésekkamatbevételei 0 0 0
3.Hitelintézetekkelszembenikövetelésekkamatbevételei 0 0 0
4.Egyébkövetelésekkamatbevételei 1877 67 -1810
5.Devizábanelszámoltkamatjellegűbevételek 45301 82299 36998

4.19. iii. deviza-árfolyamváltozásból származó bevételek 233 602 520 671 287 069
4.18. iv. pénzügyi műveletek realizált nyeresége 26 221 3 435 -22 786
4.21. v. Egyéb bevételek 10 636 15 526 4 890

1.Jutalékbevételek 1423 936 -487
4.22. 2.Jutaléktóleltérőegyébbevételek 6343 1588 -4755
4.24. 3.Felügyeletitevékenységbőlszármazóbevételek 2870 13002 10132
4.13. vi. Céltartalék-felhasználás 1 777 1 272 -505
4.13. vii. értékvesztés-visszaírás 3 120 117
4.25. viii. Banküzem bevételei 332 560 228

iX. BevéTeleK öSSzeSeN (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii) 530 962 802 983 272 021

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

ráfordíTáSoK 2013 2014 Eltérés 

1 2 3 4 4-3
4.18. X. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 250 677 167 973 -82 704

1.Központiköltségvetésbetéteinekkamatráfordításai 24896 29028 4132
2.Hitelintézetibetétekkamatráfordításai 23488 55306 31818
ebből:2hetespénzpiaciforintbetétkamatráfordítása 0 41353 41353
3.Egyébbetétekkamatráfordításai 202076 83639 -118437
ebből:2hetesdematerializáltforintkötvényrealizálthozama 201881 83513 -118368
4.Forintbanelszámoltkamatjellegűráfordítások 217 0 -217

4.18. Xi. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 57 145 179 705 122 560
1.Központiköltségvetésbetéteinekkamatráfordításai 211 113 -98
2.Hitelintézetibetétekkamatráfordításai 0 0 0
3.Egyébkötelezettségekkamatráfordításai 8919 1677 -7242
4.Devizábanelszámoltkamatjellegűráfordítások 48015 177915 129900

4.19. Xii. deviza-árfolyamváltozásból származó ráfordítások 33 263 9 682 -23 581
4.20. Xiii. Bankjegy- és érmegyártás költsége 4 157 5 188 1 031
4.18. Xiv. pénzügyi műveletek realizált vesztesége 138 819 123 012 -15 807
4.21. Xv. Egyéb ráfordítások 3 300 252 401 249 101

 1.Jutalékráfordítások 755 837 82
4.22. 2.Jutaléktóleltérőegyébráfordítások 2545 251564 249019
4.13. Xvi. Céltartalékképzés 1 562 1 463 -99
4.13. Xvii. értékvesztés 985 3 460 2 475
4.25. Xviii. Banküzem működési költségei és ráfordításai 14 759 32 739 17 980

XiX. RÁFoRDíTÁSoK öSSzeSeN (X+Xi+Xii+Xiii+Xiv+Xv+Xvi+Xvii+Xviii) 504 667 775 623 270 956
XX. Tárgyévi eredmény (iX-XiX) 26 295 27 360 1 065
XXi. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 0
XXii. Fizetett (jóváhagyott) osztalék 0 0 0
XXiii. Mérleg szerinti eredmény (XX+XXi-XXii) 26 295 27 360 1 065

Budapest,2015.május27.

 Dr.MatolcsyGyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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4. Kiegészítő melléklet

4.1. Az MNB SzáMviTEli PoliTiKájA

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

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

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

4.1.1. A jogszabályi környezet változása

2014soránaszámviteliszabályokbanésaszámvitelipolitikábanegyetlenjelentősváltozástörtént.AzMNB
r.módosításánakmegfelelőena2014-esbeszámolási időszaktólkezdődőenazértékpapírokbeszerzéskori
árfolyam-különbözetétamortizálnikell.Azamortizációtalejáratighátralévőfutamidőalattlineárismódszer
alapjánkellelszámolni.

Aszámvitelipolitikaváltozásávalazértékpapírokbeszerzéskoriárfolyam-különbözeténekelszámolásaegysé-
gessévált.

–Aforint-értékpapírok(állampapírokésjelzáloglevelek)korábbanbeszerzésiértékenszerepeltekazMNBköny-
veiben,ésabeszerzéskoripiaciértékkülönbözettárgyidőszakrajutóidőarányosösszegeelhatárolásrakerült
akamatjellegűeredményben.Azamortizációkövetkeztébentovábbraiselszámolásrakerülazeredményben
azidőarányosbeszerzéskoriárfolyam-különbözet,viszontamérlegbeneznemelhatároláskéntjelenikmeg,
hanemabeszerzéskoriárfolyamkülönbözet-számlaegyenlegemódosul.

–Akülföldidiszkontértékpapírokesetébenafentiekhezhasonlóváltozássaljártazamortizációbevezetése.
Adiszkontértékpapíroknévértékeésvételáraközöttikülönbözettárgyévreidőarányosanjutókamatjellegű
hozamáttovábbraisakamateredménybenkellelszámolni,azonbanamérlegbeneznemelhatárolásként
jelenikmeg,hanemazárfolyamkülönbözet-számlaegyenlegemódosul.

–Akülföldikamatozóértékpapírokesetébenokoztaazamortizációbevezetetésealegjelentősebbváltozást.
Adevizábanfennálló,értékpapíronalapulókövetelésektovábbraispiaciértékenszerepelnekazMNBkönyvei-
ben.Ugyanakkorabekerüléskoriárfolyamkülönbözet-számlaegyenlegénekamortizációjával2014-tőladeviza-
értékpapírkiegyenlítésitartalékbanmegjelenőpiaciértékkülönbözetnemapiaciértékésabeszerzésiérték
különbözetévelegyezikmeg,hanemapiaciértékésazamortizáltbekerülésiértékkülönbségekéntadódik.
Ezzelegyidejűlegazamortizációakamatjellegűeredménybenfolyamatosanelszámolásrakerül,megszüntetve
azeddigitorzítást,vagyisakuponkamatbólszármazókamateredményésabekerülésiárfolyam-különbözetből
származókamatjellegűeredményeltérőidőszakravonatkozóelszámolását.
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–AzMNBáltaladósságtörlesztésicéllalvisszavásárolt,devizatartalékbanemsoroltértékpapírokatszintén
érintetteajogszabályiváltozás,vagyis2014végétőlamortizáltbekerülésiértékenszerepelnekamérlegben.
Amódosításazonbanazeddigielszámolástváltozatlanulhagyta,mivelapapírokmegvásárlásanévértéken
történt,vagyisabeszerzéskoriárfolyamkülönbözetszámlánaknemvoltegyenlege.

Afentiekalapjánazamortizációratörténőátállásegyszeriveszteségetokozottazeredményben,ugyanisakül-
földikamatozóértékpapírokesetébenazátállásnapjáig(2014.december31.)lineárisanszámítottamortizáció
teljesösszegeakamatjellegűeredménnyelszembenelszámolásrakerült.Ugyanakkoraszámvitelipolitika
változásaazMNBsajáttőkéjétnemérintette,mivelazelszámoltveszteséggelazonosösszegbenjavultade-
viza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka,vagyisanemrealizálteredményegy–abekerüléskoriárfolyam-kü-
lönbözetbőladódó–részerealizálódott.Aforint-értékpapírokésakülföldidiszkontértékpapírokesetébenaz
átálláseredményhatássalnemjárt,amérlegbenazárfolyamkülönbözet-számlákésazaktívidőbelielhatárolás
számlákegyenlegemódosultazátállásnapjáigidőarányosanelhatároltösszegekátvezetésével.

Az amortizációra történő átállás mérleg- és eredményhatása

millió forint

Kiegészítő 
melléklet 

kapcsolódó 
fejezete

Megnevezés
2014.12.31.  
régi szabály 

szerint

2014.12.31.
új szabály  

szerint
változás

ESzKözöK
4.3. Államkötvényekkönyvszerintiértéke 137794 139495 1 701
4.7. Jelzáloglevelekkönyvszerintiértéke 28254 29249 995
4.9. Kamatozódeviza-értékpapírokkönyvszerintiértéke 7022490 7022490 0

   ebből: névérték+bekerülési árfolyamkülönbözet 7 068 929 6 968 977 -99 952
                piaci értékkülönbözet -46 439 53 513 99 952

4.9. Diszkontdeviza-értékpapírokkönyvszerintiértéke 2546677 2548078 1 401
   ebből: névérték+bekerülési árfolyamkülönbözet 2 545 714 2 547 115 1 401
                piaci értékkülönbözet 963 963 0

4.14. Aktívidőbelielhatárolások 116101 112004 -4097
MNB r. módosulása által érintett eszközök összesen 9 851 316 9 851 316 0
forráSoK

4.16. Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka -45475 54 477 99952
4.15. Mérlegszerintieredmény 127312 27360 -99952

MNB r. módosulása által érintett források összesen 81 837 81 837 0

4.1.2. Az MNB számviteli rendszerének jellemzői

AzMNBkönyvvezetésesoránalkalmazottegyikalapelv,hogyagazdaságieseményeketaténylegesfelmerülés
időpontjánakmegfelelődátummalkellakönyvekbenrögzíteni,amennyibenazaszámvitelilegméglenemzárt
évrevonatkozik.Ennekadevizaárfolyam-nyereségekés-veszteségekpontosmeghatározásaszempontjábólvan
különösjelentősége,elsősorbanadevizaeladásokés-vásárlásokesetében.Adevizaátváltássaljáróazonnali
devizaügyletekazüzletkötésnapjávalkerülnekakönyvekbenrögzítésre.Azilyenügyletekbőleredőkövetelések
éskötelezettségekazMNBdevizapozíciójátazüzletkötésnapjátólmódosítják.Ugyaneztazeljárástkövetiaz
MNBafedezeticélúszármazékosügyletekmérlegbenmegjelenőátértékelésikülönbözeténekkönyvelésekoris.

AzMNBnapontaelszámolja:

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

–azértékpapírokbeszerzéskoriárfolyam-különbözeténekamortizációjáta2014.december31-iátállástkö-
vetően,valamint
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–amérlegbenszereplőésamérlegenkívülkimutatott,fedezetiügyletekbőlszármazókövetelésekéskötele-
zettségekidőarányoskamatáhozkapcsolódóidőbelielhatárolásokat.

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

AzMNBbelsőcélraennélgyakrabban,havontakészítmérlegetéseredménykimutatást,ésezekalátámasztá-
sárahavontavégrehajtja:

–adeviza-értékpapírokpiaciértékelését,kivéveazadósságtörlesztésicéllalvisszavásároltdevizakötvényeket,

–anapiátértékeléssoránképződőárfolyamnyereség,vagy-veszteségrealizált,illetvenemrealizáltrészre
történőszétbontásátéselszámolását,

–azértékcsökkenésileíráselszámolását.

AnegyedéveszárlatsoránazMNBminősítiazegyébcélúszármazékosügyletekbőlésanemzetköziszerződése-
kenalapulóértékpapír-kölcsönzésitevékenységébőleredő–akapottbiztosítékbekerülésiértékévelmegegyező
–mérlegenkívülnyilvántartottfüggőésjövőbenikötelezettségeit,azegyébmérlegenkívülnyilvántartottköte-
lezettségeit,valamintnegyedéventeminősítiamérlegbentalálhatóköveteléseketésértékpapírokat,továbbá
évvégénabefektetetteszközöket.Aminősítésalapjánmegállapítjaéselszámoljaaszükségesértékvesztés,
valamintakötelezettségekhezkapcsolódócéltartalékmértékét.

Amérlegkészítésidőpontjaatárgyévetkövetőévjanuár15-e,amennyibenezmunkaszünetinap,úgyameg-
előzőutolsómunkanap.

AjogszabályokszerintazMNBazOrszággyűlésfelébeszámolásikötelezettséggeltartozik.AzMNBazOrszág-
gyűlésnekésatulajdonosi jogokatazMNBtv.-benszabályozottmódongyakorlóállamháztartásértfelelős
nemzetgazdaságiminiszternekegyetlenbeszámolótkészít.Ezazévesjelentés,amelyazMNBszervezetét,
gazdálkodásátéstárgyévitevékenységétbemutatóüzletijelentést,valamintazigazgatóságáltalmegállapított,
könyvvizsgálóizáradékkalellátott,Számvitelitv.szerintiévesbeszámolóttartalmazza.AzMNBazévesjelentést
azinternetenteljesterjedelmébennyilvánosságrahozza.Azinterneteshonlapcíme:www.mnb.hu.

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

A221/2000.(XII.19.)kormányrendeletrendelkezéseiszerintazMNBkonszolidáltbeszámolókészítésérenem
kötelezett,ésazMNBkonszolidáltbeszámolótnemkészít.

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

AzévesbeszámolóaláírásárajogosultvezetőDr.MatolcsyGyörgy,aMagyarNemzetiBankelnöke.

AszámviteliszolgáltatásokértfelelősvezetőKalinaGábor,PM-regisztrációsszáma:176115.
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4.1.3. Alkalmazott főbb értékelési elvek

A központi költségvetéssel szembeni követelések

Aközpontiköltségvetésselszembenikövetelésekközöttkimutatottértékpapírokkamatokkalcsökkentett,amor-
tizáltbeszerzésiértékenszerepelnekamérlegben.Akamatokatnemtartalmazóvételárésanévértékközötti
különbözetetmintárfolyamnyereségetvagy-veszteségetazMNBidőarányosanszámoljaeleredményében.

Aközpontiköltségvetésselszembenikövetelésekközöttjelenikmegévvégénakiegyenlítésitartalékokeset-
legesmegtérítésévelkapcsolatoskövetelésis.

Aköltségvetésselszembenikövetelésekreértékvesztéstelszámolninemlehet.

Hitelintézetekkel szembeni követelések

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

Ajelzáloglevelekre–aveszteségekkockázatánakmértékévelarányos–értékvesztéstkellelszámolni.

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

Egyéb követelések

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

Azegyébkövetelésekközöttkerülnekkimutatásraamunkavállalóikölcsönökafolyósítottösszegnekmegfele-
lően.Akapcsolódókapottkamatokösszegeazegyébkövetelésekkamatbevételeinszerepel.

Azegyébköveteléseketminősítésalákellvonni,ésszükségeseténértékvesztéstkellelszámolni.

devizaeszközök és -források értékelése, a devizaárfolyam-nyereség elszámolása

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

AzMNBdevizaeszközeités-forrásait,valamintfedezeticélúszármazékosügyletekbőleredő,mérlegenkívüli
követeléseitéskötelezettségeitnapontaahivatalosárfolyamváltozásánakmegfelelőenátértékeli.Azátérté-
keléskövetkeztébenamérlegdevizábandenominálttételeiadecember31-énérvényeshivatalosárfolyamon
átértékeltösszegbenszerepelnek.Azátértékelésikörneknemképezikrészétadevizábankönyveltbanküzemi
eszközökésforrások(kivéveakülföldibefektetések),valamintadevizábankönyveltidőbelielhatárolások,
továbbáazegyébcélúszármazékosügyletek.
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Adevizábanbefolyteredményazadottnapihivatalosárfolyamonkerülazeredménybenelszámolásra.

Azidőbelielhatárolásoknapikönyvelésétazelőzőnapiidőbelielhatárolásokvisszavezetéseelőzimeg,így
adevizábankönyveltidőbelielhatárolásokátértékelésnélkülishivatalosárfolyamonszerepelnekamérlegben.

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

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

deviza-értékpapírok

Adeviza-értékpapírokatpiaciértékenkellkimutatni.Adeviza-értékpapírokesetébenazértékelésnapjánér-
vényespiaciérték(aportfóliókezelésttámogatóeszközáltalalkalmazottközépár)ésazamortizáltbekerülé-
siértékközöttikülönbözetasajáttőkerészekéntadeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékábanszerepel.
Azértékpapírokeladásakor,illetvelejáratakorrealizálódóárfolyamnyereségetvagy-veszteségetapénzügyi
műveletekrealizáltnyereségeés-veszteségeeredménysoronkellkimutatni.

AzMNBértékpapír-állományátdecemberutolsómunkanapjánérvényespiaciárakalapjánértékeli.Amennyi-
benezenanaponvalamelydevizaesetébenamegfelelőpiacilikviditásnembiztosított,úgyazaztmegelőző
munkanapakiértékeléstárgynapja.

Akülsővagyonkezelőnekésletétkezelőnekadottmandátumformájábankezeltdeviza-értékpapírokatszintén
piaciértékenkellkimutatni,aletétkezelőtőlkapottárakalkalmazásamellett.

AzMNBáltalkorábbankülföldönkibocsátott,majdkésőbbvisszavásároltértékpapírokatbruttómódon,azaz
azegyébdevizaköveteléseksoronkellkimutatni.Azadósságtörlesztésicéllalvisszavásároltdevizakötvényekaz
amortizáltbekerülésiértékentörténőértékelésáltalánosszabályaiszerintkerülnekértékelésre.Avisszavásárolt
kötvényekutánjárókamatbevételkéntésráfordításkéntiselszámolásrakerül.

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

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

iMF-fel kapcsolatos elszámolások

AzIMF-kvótadevizábanbefizetettrésze–mintSDR-bendenominált,lehívhatókövetelés–adevizatartalék
része.

Akvótaforintbanbefizetett–SDR-bennyilvántartott–részeamérlegbenazegyébdevizaköveteléseksoron
szerepel.EzzelszembenforrásoldalonazIMFforintbetétjeáll.AzMNB-neklegalábbéventegondoskodnia
kellarról,hogyazIMFforintbetétjéneknagyságamegegyezzenaforintbanbefizetettkvótaösszegével.Mivel
ezabetétszámlaaleírtaknakmegfelelőencsakformailagforint,amérlegbenazegyébdevizakötelezettségek
soronszerepel.
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AtagállamokdevizatartalékainaknövelésétcélzóSDR-kihelyezés(SDR-allokáció)keretébenkapottösszegegy-
résztazMNBdevizatartalékaitnöveli,másrésztforrásoldalonlejáratnélkülikötelezettségetkeletkeztetaz
IMF-felszemben.Atranzakciónakakkorvaneredményhatása(akapottSDR-összegrekamatotkellfizetni),ha
abbólfelhasználástörténik.

Származékos ügyletek elszámolása

AzMNBaszármazékosügyleteketazüzletkötéscéljaalapjánkétcsoportbasorolja:fedezetiügyletek,illetve
egyébcéllalkötöttügyletek.

Fedezetinekminősülnekazokazügyletek,amelyekegymeghatározotteszköz-vagyforráscsoport,illetvenyi-
tottpozíciódevizaárfolyam-vagypiaciérték-változásábóleredőkockázatátcsökkentik,azokhozegyértelműen
hozzárendelték,ésazügyletindításakorkifejezettenfedezetiügyletkéntjelöltékmeg,valamintkizárjákvagy
lényegesencsökkentikafedeznikívántkockázatot.Fedezetiügyletnekminősülnektovábbáaköltségvetéssel,
illetveannakmegbízásábólkülföldipartnerrelkötöttszármazékosügyletek.

Aszármazékosügyleteketmérlegenkívülikövetelésként,illetvekötelezettségkéntkellkimutatni.Afedezeti
ügyletekbőleredődevizakövetelésekés-kötelezettségekösszevontátértékelésikülönbözetét(előjelüknek
megfelelőenazegyébdevizakövetelésekvagy-kötelezettségeksoron,illetveaközpontiköltségvetésselszem-
benivagyahitelintézetekkelszembenidevizakövetelésekvagy-kötelezettségeksoron),valamintidőarányos
kamatukat(időbelielhatárolásként)amérlegbenkellkimutatni.

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

Banküzemi eszközök és források

Abanküzemeszközeiésforrásaimérlegsorokonkerülnekkimutatásraazalábbiak:

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

–ahivatalosfizetőeszköznekmárnemminősülő,mégbenemváltottbankjegyekbőleredőkötelezettségek,
valamint

–abefektetésekés

–aszervezetiműködéshezszükségeseszközök(immateriálisjavak,tárgyieszközök,készletek).

AzMNBmérlegébenpénzeszközöknemszerepelnek.Ajegybankakészpénzkibocsátója,ezáltalapénztárá-
ban,illetveazértéktárábanlévőkészpénzkészlet–mivelnincsforgalomban–aforrásoldalonabankjegy-és
érmeállománybólkerüllevonásra.
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Az MNB által alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok

százalék

Megnevezés 2014.12.31

Vagyoniértékűjogok 17

Szellemitermékek 10–50

Alapítás-átszervezésaktiváltértéke 20

Vagyonkezeltéssajáttulajdonbanlévőépületek 2–3

Járművek* 20

Híradás-technikaieszközök,irodaieszközök,gépek 9–50

Irodaiberendezések,felszerelésitárgyak 14,5–33

Számítástechnikaiberendezések 9–33

Emissziósgépek 5–33

Műszerek,mérőeszközök 9–33

Bankbiztonságieszközök 2–33

Egyébberendezésekéstárgyieszközök 3–33

* A járművek maradványértéke 20%.

Avagyontárgyakértékcsökkenésénekmeghatározásáraazelvárhatóhasznosélettartamalapjánafentmegadott
százalékoskulcsokazirányadók,ettőlazonbanaténylegeshasználatiidőfüggvényébenelkelltérni.AzMNB
mindenesetbenlineárisleírásikulcsotalkalmaz.

4.2. A MAKrogAzdASági folyAMAToK HATáSA Az MNB 2014. évi 
MérlEgérE éS ErEdMéNyérE

2014-ben27,4milliárdforintvoltazMNBnyeresége.Amakrogazdaságifolyamatokközülaforintárfolyam
alakulásavoltjelentőshatássalazeredményre.Aforinthivatalosárfolyama2013-hozhasonlóanegyviszonylag
szűkebbsávban,degyengébbtartománybaningadozott2014folyamán.Azévvégén314,89forint/eurovolt
azMNBáltaljegyzettárfolyam,ez6,1százalékosgyengüléstjelentett2013végéhezképest.Azátlagoséves
árfolyam2014-ben308,62forintvolt,11,62forinttalmagasabb,mint2013-ban.Ahivatalosárfolyam2014-ben
végiggyengébbvoltazátlagosbekerülésiárfolyamnál.Akétárfolyamközöttieltérésa2013végi15,76forint/
euróhozképest2014-beningadozott,évvégére21,47forint/euróranőtt.A2014.éviteljesnettóátértékelési
hatás519,4milliárdforintvolt.Devizaeladásokonösszesen511milliárdforintnyereségetrealizáltazMNB2014
folyamán.AdevizaeladásokvolumenétdöntőenazÁKK-valbonyolított,főkéntdevizakötvény-lejáratokhoz
kapcsolódótranzakciók,aMÁKdevizakifizetéseihatároztákmeg.

Aforintárfolyamkiegyenlítésitartaléka–mintnemrealizáltátértékelésinyereség–8,4milliárdforinttal518
milliárdforintranőtt2014végére.AzMNBnettódevizapozíciója0,2milliárdeuróvalnőtt,a2014végiállomány
32,5milliárdeuro(10230,3milliárdforint)volt.

AzMNBszámvitelimérlegfőösszege2014.december31-én12640,6milliárdforintvolt,eztöbbmint10száza-
lékosnövekedéstjelent2013végéhezviszonyítva.Aváltozáseszközoldalonadevizatartalékbővülésével,ezen
belülisazállamáltalkibocsátottdevizakötvények,abeáramlóEU-transzferekésaforintárfolyamgyengülés
miattiállománynövekedésselmagyarázható.AzNHPkereténbelülkihelyezettrefinanszírozásihitelekállománya
szinténemelkedettazévsorán.Forrásoldalonabankjegy-ésérmeállomány,valamintaköltségvetésforintbe-
téténeknövekedésevoltmeghatározó.Adeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékánakegyenlegjavulásaaz
évvégénvégrehajtottamortizációselszámolásravalóátállásmiattikorrekcióvalmagyarázható.

Anettókamat-éskamatjellegűeredmény86,3milliárdforintveszteségvolt2014-ben,ami36,9milliárdfo-
rinttalhaladjamega2013.éviveszteséget.Akamateredményromlásamögöttazértékpapírokelszámolására
vonatkozószámviteliszabályokváltozásaáll.Aforint-kamatveszteség72,9milliárdforintoscsökkenésében
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ajegybankiirányadókamat2014.évialacsonyabbszintjevoltameghatározó.A2014.éviátlagosjegybanki
alapkamat2,38százalékvolt,ami199bázisponttalvoltalacsonyabba2013.évinél.Adevizakamategyenleg
alakulásátaszámviteliszabályokfentebbemlítettváltozásántúlajegybanknettódevizaköveteléseineknöve-
kedése,valamintadevizahozamokalakulásahatároztameg.

Apénzügyiműveleteken2014-ben119,6milliárdforintveszteségrealizálódott.Eztazeredménykategóriát
döntőenadevizatartalékbasoroltértékpapírokpiaciárváltozásaihatározzákmeg,apiacimozgásokbólszár-
mazóeredményazértékpapírokeladásakor/lejáratakorrealizálódik.Aveszteségnagyrészeanévértékfelett,
magaskuponnalvásároltértékpapíroklejáratáhozköthető.

AzeredményrehatótényezőkrőllásdrészletesenazÜzletijelentés3.11.fejezetét.

4.3. A KözPoNTi KölTSégvETéSSEl SzEMBENi foriNTKövETEléSEK

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1évenbelülilejáratúállamkötvények 585 0 –585

1—5évenbelülilejáratúállamkötvények 8508 14 177 5669

5éventúlilejáratúállamkötvények 129287 125318 –3969

i.1. Központi költségvetéssel szembeni követelések összesen 138 380 139 495 1 115

Azállampapírokállománya2014.évvégénbekerülésiértéken139,5milliárdforintvolt,1,1milliárdforinttal
több,mint2013végén.Aváltozáskéttételegymássalellentéteselőjelűhatásávalmagyarázható.2014má-
jusábanlejártazutolsóhitelkonszolidációsállamkötvény,ez0,6milliárdforinttalcsökkentetteazállományt.
Egyszeri1,7milliárdforinttalnövelteviszontazállománytazértékpapírokkalkapcsolatban2014.december
31-énvégrehajtottamortizációselszámolásravalóáttérés.Azévsoránújállampapír-beszerzésnemtörtént.

2014.december31-énadeviza-értékpapírok,valamintaforintárfolyamkiegyenlítésitartalékánakösszevont
egyenlegepozitívvolt,ígyatérítéshezkapcsolódóannemkeletkezettkövetelésaközpontiköltségvetéssel
szemben.

4.4. A KözPoNTi KölTSégvETéSSEl SzEMBENi dEvizAKövETEléSEK

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Központiköltségvetésselkötöttdevizaswap-ésterminügyletek 0 0 0

Központiköltségvetésselkötöttkamatozódevizaswapok 18378 0 –18378

ii.2. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 18 378 0 –18 378

Aközpontiköltségvetésselszembenidevizaköveteléseksoron2014.december31-énnemvoltállomány.Akölt-
ségvetésselkötöttkamatozódevizaswapügyletek2013végi18,4milliárdforintosnettókövetelésállománya
2014végérenettókötelezettségbefordult,ígyaközpontiköltségvetésdevizabetéteiközöttlettekkimutatva
(lásd4.5.pont).
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A központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

–1évenbelüli 345 0 –345

–1–5éves 7816 0 –7816

–5éventúli 10217 0 –10217

ii.2. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 18 378 0 –18 378

4.5. A KözpoNTi KölTSégveTéS FoRiNT- éS DevizAKöTelezeTTSégei

A központi költségvetés forintbetétei

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Kincstáriegységesszámla(KESZ) 241678 524417 282739

ÁllamadósságKezelőKözpontZrt.betéte 279 361 82

Egyéb 62 60 –2

vi.1. Központi költségvetés betétei 242 019 524 838 282 819

Aközpontiköltségvetésforintbetéteinekállományaazelőzőévvégéhezviszonyítva282,8milliárdforinttal
növekedett.AzÁKKamárciusidollárkötvénykibocsátásábólbefolytdevizátazMNB-nélforintrakonvertálta,
jelentősenduzzasztvaezzelaKESZállományát.Atovábbiakbanasikeresésfolyamatosantervenfelüliforint-
állampapír-kibocsátásokmiattvoltmagasazállományszintje.MajdazutolsónegyedévbenazEurópaiBizott-
ságtólkorábbanfelvetteuro-hiteltörlesztéseésállampapír-lejáratmiattcsökkentazállomány.Aköltségvetés
betéteinek2014.éviátlagosállománya1247,4milliárdforintvolt,többmintkétszereseazelőzőévinek.

A központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Központiköltségvetésdevizabetétei 509886 463423 –46463

Központiköltségvetésselkötöttdevizaswap-ésterminügyletek 0 74 74

Központiköltségvetésselkötöttkamatozódevizaswapok* 0 87274 87274

vii.1. Központi költségvetés devizabetétei 509 886 550 771 40 885

* A 2013. év végi 18378 millió forintos egyenleg (nettó követelésállomány) előjelének megfelelően a II.2. Központi költségvetéssel szembeni devi-
zakövetelések soron szerepelt.

Aközpontiköltségvetésdevizabetéteinekdevizaswapokkalösszesítettállománya2014.december31-én550,8
milliárdforintvolt,2013végéhezképest40,9milliárdforinttalemelkedett.Aváltozásbanszerepetjátszottaz,
hogyadevizaswapokegyenlegeelőjelváltásmiattakövetelésekközülakötelezettségekközékerült.Kormány-
zatidöntésalapjánazÁKKmárcsaklikviditáskezelésicélbóltartazMNB-néldevizabetétet,adevizabevételeit
alapvetőenforintrakonvertálja.

Aközpontiköltségvetésselkötötthatáridősügyletekközött2014végénazÁKK-val–adevizaadósságdeviza-és
kamatszerkezeténekbeállítására–kötöttdevizaswap-ésterminügyletek,valamintkamatozódevizaswapok
szerepeltekösszesen87,4milliárdforintértékben.A2013véginettóegyenlegelőjelénekmegfelelőenakö-
vetelésekközöttkerültkimutatásra(4.4pont).
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A központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati 
szerkezete

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

–1évenbelüli 509886 474289 –35597

–1–5éves 0 18918 18918

–5éventúli 0 57564 57564

vii.1. Központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek 509 886 550 771 40 885

A központi költségvetéssel kötött határidős ügyletek devizaszerkezete 

millió forint

Sorszám Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. –HUF 0 258927 258927

2. –EUR 785459 819681 34222

3. Határidős ügyletekből származó követelések (1+2) 785 459 1 078 608 293 149

4. – HUF 0 143 143

5. – EUR 0 258858 258858

6. – USD 767081 906955 139874

7. Határidős ügyletekből származó kötelezettségek (4+5+6) 767 081 1 165 956 398 875

8. Határidős ügyletekből származó nettó kötelezettség (7-3) -18 378 87 348 105 726

4.6. A KözPoNTi KölTSégvETéSSEl SzEMBENi NETTó PozíCió AlAKuláSA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

I.1.–VI.1. Nettóforintpozíció –103639 –385343 –281704

II.2.–VII.1. Nettódevizapozíció –491508 –550 771 –59263

összesen –595 147 –936 114 –340 967

4.7. A HiTEliNTézETEKKEl SzEMBENi foriNTKövETEléSEK éS 
-KöTelezeTTSégeK

A hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések 

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

értékpapírfedezetemellettnyújtotthitel 112021 10 –112011

Jelzáloglevelek 41496 29249 –12247

NHPrefinanszírozásihitelek 667342 1007964 340622

Egyébhitelintézetikövetelések 29 2840 2811

i.2. Hitelintézetekkel szembeni követelések 820 888 1 040 063 219 175
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Ahitelintézetekkelszembenikövetelésekállománya2014.december31-én1040,1milliárdforintvolt.A2013
végéhezképestbekövetkezett219,2milliárdforintosnövekedéstöbbtételegyütteshatásávalmagyarázható.

AzösszesállománymeghatározórészétazNHPrefinanszírozásihitelekalkotják.AzMNB2013.június1-jén
indítottaelhárompillérbőlállóNövekedésiHitelprogramját.Akis-ésközépvállalkozásokhitelezésére(I.pillér)
ésmeglévődevizahiteleinekkiváltására(II.pillér)azelsőszakaszbanösszesen750milliárdforinthitelkeret
kerültallokálásra.2013szeptemberében–azelsőszakaszsikeréretekintettel–aMonetárisTanácsaprog-
ramfolytatásamellettdöntött.ANövekedésiHitelprogram2013.október1-jénindultmásodikszakaszának
keretében2015végéig,illetveazI.pillérhezkapcsolódóberuházásikölcsönökesetében2016.június30-ig,
faktoringhozkapcsolódórefinanszírozásihitelekesetébenpedig2018.december5-ig igényelhetnekhitelt
akis-ésközépvállalkozások.Ahitelintézetekszámárarendelkezésreállókeretösszeg500milliárdforint,amit
aMonetárisTanács2000milliárdforintigemelhet.Ahitelintézeteka2013.szeptember30-iállapotszerinti–
azNHPelsőszakaszábanfolyósítotthiteleketistartalmazó–forintésdevizakkv-hitelállományuk100%-ának
erejéigrészesülhetnekaforrásból.Ezazelsőszakasszalellentétbennemegykezdetiallokációalapjántörténik,
hanemakkv-kkalmegkötötthitelszerződések„érkezési”sorrendjétkellfigyelembevenni.AzI.ésII.pillérben
nyújtottrefinanszírozásihitelekállományaösszesen1008milliárdforintvolt2014.december31-én,ebből
azelsőszakaszban535,7milliárdforint,amásodikszakaszban472,3milliárdforinthitelkerültkihelyezésre,
ahitelektörlesztésemármegkezdődött.

Azértékpapír-fedezetmellettnyújtotthitelekállományánakváltozásamögöttdöntőenakétéveslejáratúfe-
dezetthiteleklejáratmiatticsökkenéseáll.Eztazaktívoldalimonetárispolitikaieszköztabankokhitelezési
képességénekerősítéseésegybenavállalatihitelezéstámogatásaérdekébenmég2012áprilisábanvezette
beajegybank.Ennélkisebbmértékűállománycsökkenéstjelentettazovernighthitelek2014végialacsonyabb
állománya.

A jelzáloglevelekkelkapcsolatoskövetelések12,2milliárdforinttal29,3milliárdforintracsökkentek2014.
december31-re.Ezazértékanévértékenkívültartalmazzamégazamortizáltbeszerzéskoriárfolyam-különbö-
zetetis.A2013.évvégi42,6milliárdforintnévértékűállományból3jelzáloglevéljártleösszesen12,6milliárd
forintértékben2014során.Aszámvitelipolitika4.1.1módosítása1milliárdforinttalnövelteajelzáloglevelek
állományát.

Azegyébhitelek2,8milliárdforintosállománynövekedésétafelszámolásalattlévőSzéchenyiBankkalszem-
beniMNBkövetelésértékvesztésselkorrigáltegyenlegeokozta.2014.december31-énaSzéchenyiBankkal
szembenfennállókövetelésbruttóértéke4,3milliárdforintvolt.A2,8milliárdforintosvárhatómegtérülést
figyelembevéve1,5milliárdforintértékvesztésmegképzésevoltindokolt.

A hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. –lejárt 0 2842 2842

2. –1évenbelüli 150097 95913 –54184

3. –1–5év 281246 471203 189957

4. –5éventúli 389545 470 105 80560

5. Hitelintézetekkel szembeni követelések összesen (1+2+3+4) 820 888 1 040 063 219 175
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A hitelintézetekkel szembeni forintkötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Pénzforgalmiszámlákállománya 259875 477646 217771

Kéthetespénzpiacibetétek 0 5083350 5083350

Egyébbetétek 604615 436818 –167797

vi.2. Hitelintézetek betétei 864 490 5 997 814 5 133 324

Ahitelintézetekbetéteisorona jegybankialapkamathozkötöttkamatozású, likviditást lekötőeszközökés
ahitelintézetekáltalkötelezőenelhelyezetttartalékokállnak,melyek2014végiösszesítettállománya5997,8
milliárdforintvolt.Valamennyiügyletévenbelülilejáratú.Azelőzőévvégéhezképestbekövetkezett5133,3
milliárdforintosnövekedéstnagymértékbenmeghatározta–amonetárispolitikaieszköztármegújításaként
–azirányadóeszközbetétesítésemiattiállományváltozás.Azegyébforintkötelezettségeksoronkimutatott
kéthetesjegybankikötvényt2014.augusztus1-jétőlakéthetesjegybankibetétváltottafel,évvégiállománya
5083,4milliárdforintvolt.Azovernightbetétekállománya167,8milliárdforinttalvoltkevesebb2014végén,
mint2013végén.

4.8. A HiTEliNTézETEKKEl SzEMBENi NETTó PozíCió AlAKuláSA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

I.2.–VI.2. Nettóforintpozíció –43602 –4957751 –4914149

II.3.–VII.2. Nettódevizapozíció –558 –48596 –48038

összesen –44 160 –5 006 347 –4 962 187

Ahitelintézetekkelszembeninettókötelezettségeka2013végi44,2milliárdforintról5006,3milliárdforintra
nőttek2014.december31-re.Ezenbelülanettóforintkötelezettségek4914,1milliárdforinttalnőttek,állo-
mányuk2014végén4957,8milliárdforintvolt.Akéthetesbetétekmegjelenésejelentősmértékbenrontotta
apozíciót,csakúgy,mintapénzforgalmibetétekállománynövekedése,akétévesfedezetthitelekkifutásaés
ajelzálogleveleklejárata.EztazNHPhitelállománynövekedéseésazovernightbetétekcsökkenésecsakrész-
bentudtakompenzálni.

Anettódevizakötelezettségek48milliárdforinttalnőttek2013végéhezképest,állományuk2014végén48,6
milliárdforintvolt.Ahitelintézetekkelszembenidevizakötelezettségeknettóállományaalekötöttdevizabe-
tétek15,7milliárdforintos2014.december31-iállományántúlavelükkötöttésazidőszakvégénnyitott
devizaswapügyleteketfoglaltamagába.Ahitelintézetekkelkötöttdevizaswapok2013végénakötelezettségek
között,2014végénakövetelésekközöttkerültekkimutatásra.2013végéncsakazegynaposswapirántjelent-
kezett0,5milliárdeuróskereslet,míg2014végéremára2hetesés3hónaposjegybankieurolikviditástnyújtó
swapeszközökirántismegnőttazigény,anyitottügyletekállományaösszesen1,5milliárdeurovolt.AzNHP
programIII.pilléréhezkapcsolódójegybankidevizaswapéskamatozódevizaswap-tenderek2014.július1-jei
hatállyalmegszűntek.Ahitelintézetipartnerekszámáraallokáltteljesswapállomány2013végén568millió
euro,2014végén581millióeurovolt.AMonetárisTanács2014.szeptemberidöntéseértelmébenalakossági
devizahitelekkivezetéséhezszükségesdevizamennyiségétazMNBbiztosítjaabankrendszerszámára.Azezzel
kapcsolatbanahitelintézetekkelkötötteuro,svájcifrankdevizaswapéskamatozódevizaswapügyletekössze-
sítettállománya2014.december31-én10milliárdforintvolt.
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A hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések és -kötelezettségek lejárat szerinti bontása
millió forint

Sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. –1évenbelüli 0 2263 2263

2. –1–5éves 13 8237 8224

3. –5éventúli 0 0 0

4. Hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések (1+2+3) 13 10 500 10 487

5. –1évenbelüli 571 23435 22864

6. –1–5éves 0 35661 35661

7. –5éventúli 0 0 0

8. Hitelintézetekkel szembeni devizakötelezettségek (5+6+7) 571 59 096 58 525

9. Nettó devizapozíció (4–8) –558 –48 596 –48 038

4.9. A JegyBANKi ARANy- éS DevizATARTAléK

állományok forintban
millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Aranykészlet 25623 30689 5066

IMFszabadkvóta 24523 27714 3191

Devizabetét 984062 958795 –25267

Deviza-értékpapírok 8599519 9570568 971049

Deviza-repoügyletekállománya 300112 226721 –73391

ii.1. Arany- és devizatartalék 9 933 839 10 814 487 880 648

AzMNBstatisztikaicélbólrendszeresenpublikáljaadevizatartaléknagyságát.Astatisztikaiszabályokszerint
adevizatartalékrészétképezikennekfelhalmozottkamataiis,ígyastatisztikaiésaszámviteliszabályokszerinti
devizatartaléknagyságaeltéregymástól.

Afelhalmozottkamatokatnemtartalmazódevizatartalékforintbankifejezettállománya880,6milliárdforinttal
10814,5milliárdforintraemelkedett2014.december31-re.

Adeviza-értékpapírok2014.december31-iállományábólmindössze76,8milliárdforintértéket(kevesebb
mint1százalékot)képviseltekakülsővagyonkezelőnekésletétkezelőnekadott,mandátumformájábankezelt
értékpapírok.

Állományok euróban
millió euro

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Aranykészlet 86 97 11

IMFszabadkvóta 83 88 5

Devizabetét 3314 3045 –269

Deviza-értékpapírok 28963 30393 1430

Deviza-repoügyletekállománya 1 011 720 –291

ii.1. Arany- és devizatartalék 33 457 34 343 886

A forint hivatalos árfolyama 2013. december 31-én 296,91 forint/euro, 2014. december 31-én 314,89 forint/euro volt.
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2014-bentovábbraisa legjelentősebbtartaléknövelőtételazEurópaiBizottságtólérkezőeurotranszferek
nettóállományavolt,emellettmégatartalékonelérteredménynövelteazállományt.Csökkentettékviszont
adevizatartalékállományátazÁKKadósságkezelésselkapcsolatosésegyébműveletei,aMÁKnemadósságfi-
nanszírozáshozkapcsolódódevizaműveleteiésazeurolikviditástnyújtóeuro/forintswaptenderek.Mindezek
együtteseredményekéntazeuróbankifejezettdevizatartalék0,9milliárdeuróvalnőtt2014.december31-re.

4.10. egyéB FoRiNT- éS DevizAKöveTeléSeK

Egyéb forintkövetelések

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Felügyeletitevékenységbőlszármazókövetelések 1876 3894 2018

Munkavállalóilakás-ésszemélyikölcsönök 479 1 154 675

egyéb bruttó forintkövetelések összesen 2 355 5 048 2 693

Egyébforintkövetelésekértékvesztése –1728 –3732 –2004

i.3. Egyéb forintkövetelések 627 1 316 689

Afelügyeletitevékenységbőlszármazókövetelésekafelügyeletidíjakat,bírságokat,valamintakésedelmika-
matokattartalmazzák.Ezektúlfizetésekkelkorrigáltállománya3,9milliárdforintvolt2014.december31-én,
melyreazMNBbelsőszabályozásánakmegfelelően3,7milliárdforintértékvesztéskerültelszámolásra.APSZÁF
korábbigyakorlatáhozhasonlóan2014-benújelemkéntjelentmegazMNBáltalmunkavállalóinaknyújtott
személyikölcsönéskamatkedvezményeslakáskölcsön,melyekegyüttesállományaévvégén1,2milliárdforint
volt.APSZÁFintegrációvalátvettmunkavállalóilakáskölcsönökállománya,mely2013végén0,5milliárdforint
értékbenszerepeltamérlegben,2014áprilisábaneladásrakerült.

Egyéb devizakövetelések

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

IMF-kvótaforintbanbefizetettrésze 320361 362018 41657

Adósságtörlesztésicéllalvisszavásároltkötvények 6882 7265 383

Külföldifedezetiügyletek* 28389 68720 40331

Egyéb 674 500 –174

ii.4. Egyéb devizakövetelések 356 306 438 503 82 197

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

AzIMF-kvótaforintbanbefizetettrészeaforintárfolyamánakSDR-hezviszonyított13százalékosgyengülése
miattnőtt.

AzMNBáltalkülföldönkibocsátottéskésőbbvisszavásároltkötvényeksormárcsakegydarabértékpapírt
tartalmaz,melynekállományaaforintárfolyamánakjapánjennelszembeni5,6százalékosgyengülésemiatt
emelkedett.

AkülföldifedezetiügyleteksorazMNBkülfölddelkötötthatáridősügyleteinekösszevontkövetelegyenlegét
foglaljamagában.
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4.11. EgyéB BETéTEK éS KöTElEzETTSégEK

Egyéb forintkötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

MNBkéthetesforintkötvények 5169021 0 –5169021

Nemzetközipénzügyiintézményekforintbetétei 3667 25910 22243

Egyébkötelezettségek 2644 6162 3518

vi.4. Egyéb betétek és kötelezettségek 5 175 332 32 072 –5 143 260

Azegyébbetétekéskötelezettségek2014.december31-iegyenlege5143,3milliárdforinttalcsökkentazelőző
évvégiértékhezképest,amiszinteteljesegészébenannaktudhatóbe,hogyakéthetesfutamidejűMNB-fo-
rintkötvény2014.augusztus1-jétőljegybankibetéttéalakult.

Egyéb devizakötelezettségek

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Kötvények 20542 21686 1 144

Passzívrepoügyletek 246193 125956 –120237

IMF-betétek 649520 733981 84461

Külföldibetétekéshitelek 28560 158821 130261

Egyébkötelezettségek 318 383 65

vii.3. Egyéb devizakötelezettségek 945 133 1 040 827 95 694

Azegyébdevizakötelezettségekállománya2014.december31-re95,7milliárdforinttal1040,8milliárdforintra
emelkedett.AzIMF-tételekállománya84,5milliárdforinttalnövekedett,amiegyrésztaforintárfolyamának
SDR-hezviszonyítottgyengülése,másrésztazéventeegyszer–áprilisban–esedékes,azIMFáltalközölthivatalos
árfolyamratörténőátállásmiattkövetkezettbe.Akülföldibetétek130,3milliárdforintosállománybővülését
apiaciértékelésbebevonthatáridősügyletekvolumenénekszámottevőnövekedéseokozta,amiazügyletek
piaciértékkülönbözeténekpénzügyirendezéséreszolgálómarktomarketbetétekállománynövekedésébenmu-
tatkozottmeg.Azelőbbiekkelellentétesiránybahatottaswapokhozeuroforrástbiztosítópasszívrepoügyletek
2014.végialacsonyabbállománya.

egyéb devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Mérlegsor Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

–1évenbelüli 595433 668484 73051

–1–5éves 20542 0 –20542

–5éventúli 0 0 0

–lejáratnélküli 329158 372343 43185

vii.3. Egyéb devizakötelezettségek 945 133 1 040 827 95 694
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Egyéb devizakötelezettségek devizaszerkezete 

millió forint

Sorszám Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. –USD 4271 12154 7883

2. –EUR 270800 273006 2206

3. –JPy 20542 21686 1 144

4. –SDR 329158 393726 64568

5. –Egyéb 320362 340255 19893

6. Egyéb devizakötelezettségek 945 133 1 040 827 95 694

Azegyébsoronszereplő340,3milliárdforintos2014.évvégiállományazIMF-kvótaátértékelésselkorrigált
forintfedezetéttartalmazza.AzSDR-bendenominálttételek64,6milliárdforintosnövekedésétaforintárfo-
lyamánakSDR-hezviszonyított13százalékosgyengüléseindokolta.

4.12. BEfEKTETETT ESzKözöK

Abefektetetteszközökazimmateriálisjavakon,tárgyieszközökönésberuházásokon(32,4milliárdforint)túl
atulajdonosirészesedéseket(9,1milliárdforintkülföldiés42,2milliárdforintbelföldibefektetés)istartal-
mazzák.

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

millió forint

eszközcsoport immateriális 
javak, tárgyi 
eszközök és 
beruházások 
mindössze-

sen

immateriális javak Tárgyi eszközök
Beruházások 

és beruhá-
zásra adott 

előlegek

vagyoni ér-
tékű jogok, 

szellemi ter-
mékek

fejlesztés 
alatt lévő 
szoftverek

ingatlanok Berendezések

Bankjegy-  
és érme-

gyüjtemény 
eszközei

Bruttó érték alakulása

2013. 12. 31. 11 315 44 12 368 12 016 237 481 36 461

Üzembehelyezés/Beszerzés 565 –4 15362 3567 2 889 20 381

Egyébnövekedés/Átsorolás 0 0 17 0 0 0 17

Selejt –605 –3 –3 –1 0 –7 –619

Eladás 0 0 0 –231 0 0 –231

Térítésnélkülieszközátadás 0 0 0 –170 0 0 –170

Egyébcsökkenés/Átsorolás –4 0 0 –169 –1 –1 –175

2014. 12. 31. 11 271 37 27 744 15 012 238 1 362 55 664

értékcsökkenés részletezése

2013. 12. 31. 9901 0 3 257 9 080 0 0 22 238

Tervszerintiértékcsökkenésileírás 590 0 595 925 0 0 2 110

Átsorolásmiattinövekedés 0 0 9 0 0 0 9

Állománybóltörténőkivezetés –595 0 –2 –514 0 0 –1 111

Átsorolásmiatticsökkenés 0 0 0 –9 0 0 –9

2014. 12. 31. 9 896 0 3 859 9 482 0 0 23 237

Nettó érték

2013. 12. 31. 1 414 44 9 111 2 936 237 481 14 223

2014. 12. 31. 1 375 37 23 885 5 530 238 1 362 32 427

változás –39 –7 14 774 2 594 1 881 18 204
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Azingatlanokközöttjelenikmega2014folyamánvásárolt–képzésiésszabadidőközpontkéntszolgáló–tiszaroffi
kastély,valamintazEiffelPalaceirodaházösszesenbruttó15,2milliárdforintértékben.Azingatlanokhozkap-
csolódóanátvetteszközök,berendezésekértéke3,1milliárdforintosnövekedéstokozottatárgyieszközökben.
APSZÁF-tólátvett,államitulajdonbanlévővagyonkezeltingatlanok(3épületés2telek)nettóértéke2014.
december31-én68millióforintvolt.

Külföldi befektetések és azok osztalékai

millió forint

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

2013. 12. 31. 2014.12.31 2013. 12. 31. 2014.12.31 2013 2014

BIS 1,43 1,43 6596 7294 920 650

millió SDR 10 10

millió CHF 13,5 13,5

EurópaiKözpontiBank 1,37 1,38 1656 1764 – –

ezer EUR 5578 5601

SWIFT 0,02 0,02 2 3 0 0

ezer EUR 8,6 8,6

Befektetések összesen 8254 9061 920 650

*Az adott évben pénzügyileg rendezett osztalék.

Az eKB tulajdonosi megoszlása 2014. december 31-én

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

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

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

AzMNBEKB-részesedéseamérleg„III.Banküzemieszközök”soránszerepela„Befektetetteszközök”között.
2014.december31-énabefektetésértéke–abefizetetttőke–azMNBmérlegében5,6millióeurovolt.
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Nemzeti Központi Bankok (NKB)
Jegyzett tőke Befizetett tőke

Tőkejegyzési kulcs (%)
ezer Eur

NationaleBankvanBelgië/BanqueNationaledeBelgique 268222 268222 2,4778

DeutscheBundesbank 1948209 1948209 17,9973

EestiPank 20871 20871 0,1928

CentralBankofIreland 125646 125646 1,1607

BankofGreece 220094 220094 2,0332

BancodeEspaña 957028 957028 8,8409

BanquedeFrance 1534900 1534900 14,1792

Bancad'Italia 1332645 1332645 12,3108

CentralBankofCyprus 16378 16378 0,1513

LatvijasBanka 30537 30537 0,2821

BanquecentraleduLuxembourg 21975 21975 0,2030

CentralBankofMalta 7 015 7 015 0,0648

DeNederlandscheBank 433379 433379 4,0035

OesterreichischeNationalbank 212506 212506 1,9631

BancodePortugal 188723 188723 1,7434

BankaSlovenije 37400 37400 0,3455

NárodnábankaSlovenska 83623 83623 0,7725

SuomenPankki–FinlandsBank 136005 136005 1,2564

euroövezetbeli NKB-k összesen 7 575 156 7 575 156 69,9783

BulgarianNationalBank 92987 3487 0,8590

Českánárodníbanka 174012 6525 1,6075

DanmarksNationalbank 161000 6038 1,4873

Hrvatskanarodnabanka 65199 2445 0,6023

Lietuvosbanka 44729 1677 0,4132

MagyarNemzetiBank 149363 5601 1,3798

NarodowyBankPolski 554565 20796 5,1230

BancaNaţionalăaRomâniei 281710 10564 2,6024

Sverigesriksbank 246042 9227 2,2729

BankofEngland 1480244 55509 13,6743

euroövezeten kívüli NKB-k összesen 3 249 851 121 869 30,0217

összes NKB 10 825 007 7 697 025 100,0000
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Belföldi befektetések és azok osztalékai

millió forint

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

2013. 12. 31. 2014.12.31 2013. 12. 31. 2014.12.31 2013 2014

Pénzjegynyomda zrt. 
1055Budapest,Markóutca17. 100,0 100,0 8927 8927 0 0

Magyar pénzverő zrt. 
1239Budapest,Európau.1. 100,0 100,0 575 575 104 52

Pénzügyi Stabilitási és felszámoló Nkft. 
1071BudapestDamjanichu.11-15. 100** 100,0 50 50 – –

MARK Magyar Reorganizációs és 
Követeléskezelő zrt. 
1054Budapest,Szabadságtér8-9.

– 100,0 – 21700 – 0

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

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

giro Elszámolásforgalmi zrt. 
1054Budapest,Vadászutca31. 8,1 100,0 266 9779 123 0

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

KElEr KSzf zrt. 
1074Budapest,Rákócziút70-72. 0,2 0,2 7 7 0 0

Budapesti értéktőzsde zrt. 
1062Budapest,Andrássyút93. 6,9 6,9 321 321 39 39

Befektetések összesen 10 789 42 252 266 91

* Az adott évben pénzügyileg rendezett osztalék.
** A tulajdonosi jogok gyakorlójaként az MNB mutatta ki a könyveiben az állam tulajdonában álló üzletrészt.

APénzjegynyomda zrt. abankjegyekmellettokmányokat,adó-észárjegyeket,értékpapírokatállítelőhazai
éskülföldimegrendelőkszámára.Avállalatnálvégrehajtottfejlesztéseklehetővéteszikaforintbankjegyek
ésokmányokvevői igényeketkielégítőkorszerű,biztonságosgyártását.Atársaságkiemeltstratégiaicélja
aforintbankjegyekmegfelelőmennyiségbenéskiválóminőségbentörténőgyártása,valamintaversenyelő-
nyökreépítveabankjegygyártástóleltérőágazatokbantörténőfokozottpiacimegjelenés.Ecélrendszerhosszú
távonbiztosíthatjaaPénzjegynyomdanövekedésipályántartását,valamintatulajdonosiértékmegőrzését
ésnövelését.2015márciusábanazMNBIgazgatóságaaPénzjegynyomdaalaptőkéjének1,7milliárdforintos
felemelésérőldöntött,melynekalapján2015.márciusvégéig425millióforint,szeptembervégénpedigtovábbi
1275millióforintpénzbelihozzájárulásrakerülsor.

AMagyar pénzverő zrt. elsődlegesfeladata–azMNBmegrendeléseialapján–akészpénzforgalomhozszüksé-
gesforgalmipénzérmékésazMNBáltalkibocsátottemlékpénzérmékelőállítása.Atársaságszabadkapacitása-
inakhasznosításávalsajátérmeprogramjaésegyedimegrendelésekalapján–törvényesfizetőeszközneknem
minősülő–emlék-ésexportérmeketgyárt.Kereskedelmitevékenységekeretébenbel-éskülföldön,nagy-és
kiskereskedelmiértékesítésformájábanforgalmazzaajegybankáltalkibocsátottemlékérméket,gyűjtőicélú
bankjegyeket,asajátkibocsátásúérmeketésbefektetésiarany-termékeket.

Apénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.(PSFNKft.),korábbinevénHitelintézetiFelszámolóNonprofit
Kft.,államitulajdonbanlévőüzletrésze2014.február25-énazMNBtv.alapjánátadásrakerültazMNB-nek.
APSFNKft.alapvetőenaválságbakerülthitelintézetekéspénzügyivállalkozások(továbbiakbanintézmény)
piacróltörténőrendezettkivezetésévelkapcsolatosfeladatokatlátjael.Amennyibenegyintézménystabilitása
megrendül,úgyatársaságfeladataarendesműködéshelyreállításaérdekébeneljárófelügyeletibiztosokkije-
löléseésmunkájuktámogatása.Hapedigazintézménymárnemterelhetővisszaarendesműködésikeretek
közé,akkoraPSFNKft.fizetésképtelenintézményekeseténfelszámolásieljárás,fizetőképesintézményekesetén
pedigvégelszámolásieljáráskeretébengondoskodikamegszüntetésükről.2014másodikfelébenjelentősen
kibővültaPSFNKft.irányításaalattállószervezetekköre,ezzelösszefüggésbenatársaságdolgozóilétszámát



KIEGéSZÍTŐMELLéKLET

éves jelentés • 2014 103

ésinfrastruktúrájátfokozatosanfejlesztenikell, illetőlegújfajtaválságkezelésimegoldásokkidolgozásárais
mutatkozikigényéslehetőség.Hosszabbtávonatársaságstratégiaicéljaegyolyankorszerűszakmaiszem-
léletmódéseljárásrendszerkialakítása,amelybőlapiaconműködőtisztességeseljárásratörekvőfelszámoló
vállalkozásokismeríthetnek.

AMagyar Reorganizációs és Követeléskezelő (MARK) zrt.elsődlegescélja,hogyfelgyorsítsaamagyarbank-
rendszerrosszminőségűkereskedelmiingatlanhiteleinekleépítését.Azeszközkezelőabankoknállévőproblé-
más,nem(stabilan)teljesítőkereskedelmiingatlan-hitelportfóliókátvételévelmegszabadítjaabankrendszert
arosszulteljesítőeszközeitől.Ahitelkínálatikorlátokoldásávalatársasághozzájárulhatapénzügyistabilitás
erősödéséhez,javíthatjaahitelcsatornahatékonyságát,ésígyamonetáristranszmissziósmechanizmust,vala-
minttámogatnitudjaazinflációscélelérését.Célkitűzésateljesbankrendszerrelevánsportóliójánakmegtisz-
tításaa2008-asgazdaságiválságtúlhevültállapotábanfinanszírozott,jelenkörülményekközöttnehezen,vagy
egyáltalánnemmegtérülőprojekthiteleitől.AMARKtámogatjaazMNBtörvényifeladatainakellátását:erősíti
apénzügyistabilitást,jelentősenjavítjamonetárispolitikájánakhatékonyságát,valamintazelőbbfelsoroltkét
mandátumánakmegsértésenélkültámogatnitudjaakormánygazdaságpolitikáját.

AzMNB-Jóléti Humán Szolgáltató és Üzemeltető Kft.feladataazMNBtulajdonábanállóTiszaroffiKastélyszálló
fenntartásaésüzemeltetése,valamintazMNBáltalmeghatározottüdültetésiésegyébszolgáltatások–kon-
ferenciák,oktatások,továbbképzések,kihelyezetttestületiülések–helyszínentörténő,megfelelőszínvonalú
biztosítása.Abefektetéskönyvszerintiértéke2015márciusában70millióforintraemelkedetta20millió
forintostörzstőkeemeléshatására.

AzMNB-Biztonsági zrt. tevékenységét2015.március1-jétőlkezdimeg.AtársaságalapvetőenazMNBhivatali
objektumaiéshelyiségei–jogszabályikötelezettségszerintifegyveresbiztonságiőrséggeltörténő–élőerős
őrzés-védelmétfogjavégezni,valamintrésztfogvenniapénz-ésértékszállításifeladatokvégrehajtásában.
MNB-nkívülálló,harmadikfélszámáraatársaságnemnyújtszolgáltatást.Afeladatoksikeresvégrehajtásának
elengedhetetlenfeltételeamagasszínvonalonkiképzett,átlagonfelüliszaktudássalésképességekkelrendelkező
őrszemélyzetbiztosítása.Ennekérdekébenatársaságkiemeltfigyelmetfordítafegyveresbiztonságiőrség
oktatására,kiképzéséreéstovábbképzésére.2015februárjábanabefektetéskönyvszerintiértéke740millió
forintraemelkedettatőketartalékjaváratörténő540millióforintosbefizetéssel.

Agiro Elszámolásforgalmi zrt.üzemeltetiabelföldiforintátutalásokésbeszedésekbankközielszámolásátvégző
fizetésirendszert,aBankköziKlíringRendszert,ezenfelülinformációnyújtási,informatikai,kommunikációsháló-
zati,valaminthitelesítésiszolgáltatástnyújtbankiésállamipartnereiszámára.Atársaság2014júliusáraazMNB
kizárólagostulajdonábakerült,megújulóstratégiájábantöbbekközöttakövetkezőjegybankicélokjutnakszerep-
hez:stabil,biztonságosműködés;ajelenlegielszámolásforgalmiszolgáltatásokfejlesztése;újelszámolásforgalmi
szolgáltatásokbevezetése;valamintazelszámolásforgalmidíjakversenyképességéneknövelése.

Zrt.tev�kenys�g�t
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Belföldi befektetések főbb mutatószámai 

Azévesjelentéselkészítésekoralegfrissebbésakönyvvizsgálatrakötelezett,100százalékosleányvállalatok
esetébenmárauditáltadatokszerepelnekakövetkezőtáblázatokban.

millió forint

gazdasági társaság neve
Jegyzett tőke Tartalékok Mérleg szerinti 

eredmény Saját tőke Adózott 
eredmény

2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014

PénzjegynyomdaZrt. 8927 1879 889 11695 889

MagyarPénzverőZrt. 575 469 59 1103 59

PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNkft. 50 3 0 53 0

MARKZrt. 200 21500 19 21719 19

MNB-JólétiKft. 50 0 0 50 0

MNB-BiztonságiZrt. 200 0 –40 160 –40

GIROElszámolás- 
forgalmiZrt. 2496 4692 952 8140 952

KELERZrt. 4 500 19626 1612 25738 1612

KELERKSZFZrt. 1823 3386 189 5398 189

BudapestiértéktőzsdeZrt. 541 4926 520 5987 520

millió forint

gazdasági társaság neve
értékesítés nettó 

árbevétele
Pénzügyi tevékenység 

bevételei Egyéb bevételek rendkívüli bevételek

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

PénzjegynyomdaZrt. 6758 7433 94 75 14 37 3 919**

MagyarPénzverőZrt. 1840 2034 9 11 1 10 0 0

PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNkft. 73 32 0 1 267 407 0 0

MARKZrt.  –  –  – 76  – 0  – 0

MNB-JólétiKft.  – 107  – 0  – 0  – 0

MNB-BiztonságiZrt.  – 0  – 0  – 0  – 0

GIROElszámolásforgalmiZrt.  –  – 4234 4035 1529 1443 0 0

KELERZrt.  –  – 10655 8737 316 339 513 0

KELERKSZFZrt. 792 901 196 131 31 84 5 0

BudapestiértéktőzsdeZrt. 2281* 2072* 34 36 71 37 0 0

* Tőzsdei tevékenységből származó bevétel.
** A Diósgyőri Papírgyár tőkeleszállításának rendkívüli ráfordításokkal csökkentett nettó eredményhatása 52 millió forint volt.
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fő

gazdasági társaság neve
átlagos állományi létszám

2013 2014

PénzjegynyomdaZrt. 298 321

MagyarPénzverőZrt. 38 39

PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNkft. 24 27

MARKZrt. – 11

MNB-JólétiKft. – 20

MNB-BiztonságiZrt. – 13

GIROElszámolásforgalmiZrt. 133 136

KELERZrt. 125 122

KELERKSZFZrt. 10 16

BudapestiértéktőzsdeZrt. 53 44

Az MNB követelései és kötelezettségei a kapcsolt vállalkozásokkal szemben

millió forint

gazdasági társaság neve
Követelés Kötelezettség

2014.12.31 2014.12.31

PénzjegynyomdaZrt. 0 890

MagyarPénzverőZrt. 23 0

PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNkft. 0 0

MARKZrt. 0 0

MNB-JólétiKft. 70 0

MNB-BiztonságiZrt. 0 0

GIROElszámolásforgalmiZrt. 0 2

KELERZrt. 0 0

KELERKSZFZrt. 0 0

BudapestiértéktőzsdeZrt. 0 2

összesen 93 894

Atáblázatbanszereplőkövetelésekéskötelezettségekrövidlejáratúak.

4.13. CélTArTAléK éS érTéKvESzTéS

millió forint

Kapcsolódó 
mérlegsor Megnevezés

2013. 12. 31. évközi változások 2014.12.31

értékvesztés/ 
céltartalék összege Képzés (+) felhasználás/ 

visszaírás (–)
értékvesztés/ 

céltartalék összege 

1 2 3 4 5 3+4+5

I.2. Hitelintézetekkelszembeni
forintkövetelések 0 1 455 0 1 455

I.3. Egyébforintkövetelések 1728 2004 0 3732

II.4. Egyébdevizakövetelések 134 1 –117 18

III. Befektetetteszközök 55 0 0 55

III. Egyébeszközök 25 0 –3 22

VIII. Kötelezettségek 4 075 1464 –1272 4267

–peresügyek 1433 581 –296 1718

–származékosügyletek 2093 866 –515 2444

–kötvénykölcsönzés 549 17 –461 105

összesen 6 017 4 924 –1 392 9 549
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Acéltartalékésértékvesztésállománya2014-bennettóértékben3532millióforinttal,9549millióforintra
emelkedett.

Ahitelintézetekkelszembeniforintkövetelésekre–avárhatómegtérülésalapján–1455millióforintérték-
vesztésmegképzésérekerültsor.

Afelügyeletitevékenységbőlszármazókövetelésekreanegyedévesminősítésekalkalmávalösszesen2002millió
forint,egyébforintkövetelésekretovábbi2millióforintértékvesztésképzésetörtént2014-ben.

Azegyébdevizakövetelésekreképzettértékvesztésből117millióforintatartozásrendezésemiattteljesegé-
szébenvisszaírásrakerült.Afennmaradóállományátértékelésmiatt1millióforinttalemelkedett.

Azegyébbanküzemieszközökesetébenakövetelésekmegtérülése,illetveleírása3millióforintértékvesztés-
visszaírást,-felhasználástindokolt2014végén.

Afolyamatbanlévőperesügyekbőlszármazófüggőkötelezettségekre1718millióforintcéltartalékmegkép-
zésevoltindokolt2014.december31-én,ígya2013végiállapothozképestösszességében296millióforint
céltartalékfelszabadítására,valamint581millióforintcéltartalékképzésérekerültsor.

Azegyébcélúszármazékosügyletekre–apiaciértékbenbekövetkezőváltozásokmiatt–866millióforint
céltartalékképzésmellett515millióforintcéltartalékfelszabadításárakerültsor2014folyamán.

Anemzetköziértékpapír-kölcsönzésiszerződésekszerintakapottfedezetértékpapírokbavaló–ügynökökál-
tali–befektetésébőlszármazóesetlegesveszteségteljesegészébenazMNB-tterheli.Erreaveszteségremint
jövőbenikötelezettségre–azóvatosságelvébőladódóan–céltartalékotkellképezni.A2013.évvégi549millió
forintoskötvénykölcsönzésreelszámoltcéltartalék-állományegyenlege105millióforintramérséklődött2014.
december31-re,aminekhátterébenegyrésztacéltartalékképzésalapjáulszolgálóértékpapírokállományának
csökkenése,másrésztapapíroktúlnyomórészénekjavulópiacimegítéléseáll.

4.14. AKTív éS pASSzív iDőBeli elHATÁRolÁSoK

millió forint

Mérlegsor Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

Bankügyletekmiatt 136015 111765 –24250

Belsőgazdálkodásmiatt 97 239 142

iv. Aktív időbeli elhatárolások 136 112 112 004 –24 108

Bankügyletekmiatt 27176 30969 3793

Belsőgazdálkodásmiatt 114 485 371

X. passzív időbeli elhatárolások 27 290 31 454 4 164

Azaktívéspasszívidőbelielhatárolásokelsősorbankamat-éskamatjellegűbevételek,illetveráfordítások,
amelyekközgazdaságilagatárgyidőszakotérintik,apénzügyiteljesítésidőpontjátólfüggetlenül.
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4.15. SAJÁT TőKe AlAKUlÁSA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés 2013. 12. 31. évközi változás 2014.12.31

XI.1. Jegyzetttőke 10 000 0 10 000

XI.2. Eredménytartalék 9762 26295 36057

XI.3. értékelésitartalék 0 0 0

XI.4. Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 509603 8381 517984

XI.5. Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka –91100 145 577 54 477

XI.6. Mérlegszerintieredmény 26295 1065 27360

Xi. Saját tőke 464 560 181 318 645 878

Ajegyzetttőke1dbtízmilliárdforintnévértékűnévreszólórészvénybőláll.

AzMNBtv.szerintazMNBosztalékfizetésérőlazigazgatósághatároz.AzigazgatóságdöntésealapjánazMNB
2014.évieredményébőléseredménytartalékábólosztalékotnemfizet.

Akiegyenlítésitartalékokrólbővebbenlásda4.16.pontot.

4.16. A KiEgyENlíTéSi TArTAléKoK AlAKuláSA

millió forint

Mérlegsor Megnevezés 2013. 12. 31. 2014.12.31 változás

XI.4. Forintárfolyamkiegyenlítésitartaléka 509603 517984 8381

XI.5. Deviza-értékpapírokkiegyenlítésitartaléka -91100 54 477 145 577

Kiegyenlítési tartalékok összesen 418 503 572 461 153 958

Aforinthivatalosárfolyama2014-ben296,91és316,61forint/euroközöttiintervallumbanmozgott.Legalacso-
nyabbértékétévelejénérteel,alegmagasabbatszeptemberelsőfelében.A2013.december31-iárfolyamhoz
képest6,1százalékosgyengüléskövetkezettbe,2014.december31-énazárfolyam314,89forint/eurovolt.
Azátlagosbekerülésiárfolyam12,27forinttal293,42forint/euróragyengült.Mindezekkövetkeztébenahiva-
talosésabekerülésiárfolyameltéréseazelőzőévvégéhezképestnagyobbvolt(15,76forint/euróról21,47
forint/euróranőtt),ígyadevizatételekhivatalosésátlagosbekerülésiárfolyamonszámítottértékénekkülön-
bözetébőladódóforintárfolyamkiegyenlítésitartalék8,4milliárdforinttal518milliárdforintraemelkedett.

Adeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékaazamortizációbevezetésekövetkeztében2014végétőlapiaci
értékésazamortizáltbekerülésiértékkülönbségekénthatározhatómeg.2014.december31-énazMNB
portfóliójábanlévőértékpapírokpiaciértékkülönbözete54,5milliárdforintegyenlegetmutatott.A2013.év
végiegyenleghezképestbekövetkezett145,6milliárdforintospozitívváltozásból100milliárdforintottettki
akülföldikamatozóértékpapírokbekerüléskoriárfolyam-különbözeténekátállásnapjáigidőarányosan–aka-
matjellegűeredményben–elszámoltamortizációja.

Aközpontiköltségvetésnek–azMNBtv.alapján–nemkeletkezetttérítésikötelezettsége,tekintettelarra,
hogyadeviza-értékpapírokkiegyenlítésitartalékánakésaforintárfolyamkiegyenlítésitartalékánakösszevont
egyenlegepozitívvolt.
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A forint éves árfolyamváltozásának mértéke

forint/euro

Dátum MNB hivatalos devizaárfolyam átlagos bekerülési árfolyam

2013.12.31 296,91 281,15

2014.12.31 314,89 293,42

éves átértékelődés*

2013-ban -1,9%

2014-ben -6,1%

* Magyarázat: + felértékelődés / – leértékelődés.

4.17. Az MNB MéRleg AlATTi KöTelezeTTSégei éS JeleNTőS egyéB MéRleg 
AlATTi TéTElEi

Fedezeti és egyéb célú származékos ügyletekből származó kötelezettségek a kapcsolódó követelésekkel

millió forint

Sorszám Megnevezés
2013. 12. 31. 2014.12.31

Követelés Kötelezettség Nettó piaci 
érték Követelés Kötelezettség Nettó piaci 

érték*

1. Kamatswapügyletek 1120668 1120668 –20015 1706451 1706451 1579

2. Kötvényfuturesügyletek 0 268230 745 0 253725 –842

3. Devizaswap-ésterminügyletek 1412604 1385476 27449 4545709 4478330 62573

4. Kamatozódevizaswapügyletek 
(tőkecserenélküliügyletekis)

1365134 1360789 21552 3323474 3384534 –123142

5. Fedezeti ügyletek összesen (1+2+3+4) 3 898 406 4 135 163 29 731 9 575 634 9 823 040 –59 832

6. CDS-ügyletek 178146 178146 –2075 188934 188934 –1578

7. Devizaswapésterminügyletek 2562 2564 –2 3149 3154 –9

8. egyéb célú származékos ügyletek összesen (6+7) 180 708 180 710 –2 077 192 083 192 088 –1 587

9. összesen (5+8) 4 079 114 4 315 873 27 654 9 767 717 10 015 128 –61 419

* Mérleg fordulónapi kiértékelés alapján

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

AkamatswapügyletekközöttajegybanknakazÁKK-valkötöttügyleteiisszerepelnek,amelyekadevizaadósság
kamatkockázatánakcsökkentéséreszolgálnak,ésezeketazMNBatőkepiaconellenügylettelfedezi.Továbbá
2014soránazMNBkamatswapügylettendereketbonyolítottlebelföldihitelintézetekkel,azelfogadottügy-
letek3és5éveslejáratúak.

Akötvényfuturesügyletekatartalékportfóliókdurationjétcsökkentőfedezeticélú,évenbelüliügyletek.

Adevizaárfolyam-kockázatfedezésénekfőeszközeiadevizaswap-ésterminügyletek.AzMNBáltalkívána-
tosnaktartottkamatstruktúrabeállításátcélozzákakonkrétkötvénykibocsátásokhozrendeltfedezeticélú
kamatswapügyletek.
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2014-benalakosságidevizahitelekkivezetéséhezazMNBspotdevizaeladásiügyletekkelbiztosítottaaszük-
ségesdevizamennyiségetabankrendszerszámára,melyügyleteketellentétesirányú,görgethetőegyhetes
devizaswapügyletekigénybevételéneklehetőségévelegészítettki.EzentúlmenőenazMNBabelföldihitel-
intézetekkeléventúlilejáratúkamatozódevizaswap-ügyleteketiskötöttaforintosításhozszükségesdeviza
biztosítására.

Akamatozódevizaswapügyletekállományából2014.december31-én16százalékotképviselteka2013.feb-
ruárbanésnovemberbenkötötttőkecserenélküliügyletek.

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

Azegyébcélúdevizaswap-ésterminügyletekdevizaárfolyam-várakozásokonalapuló–amegfelelődevizapozíció
érdekébenkötött–évenbelüli(1-2hónaposlejáratú)devizacsere-ügyletek.

A származékos ügyletekből eredő kötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

–1évenbelüli 1683756 5128008 3444252

– 1–5év 855874 2795580 1939706

– 5éventúli 1595533 1899452 303919

1. fedezeti ügyletek 4 135 163 9 823 040 5 687 877

– 1évenbelüli 2564 3154 590

– 1–5év 178146 188934 10788

–5éventúli 0 0 0

2. egyéb célú származékos műveletek 180 710 192 088 11 378

3. összesen (1+2) 4 315 873 10 015 128 5 699 255

Mérleg alatti egyéb kötelezettségek

millió forint

Sorszám Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. NHPfennmaradólehívhatóhitelkeret 31629 43747 12118

2. Peresügyekhezkapcsolódófüggőkötelezettség 2935 3557 622

3. Garanciák 1364 1634 270

4. Egyébmérlegalattikötelezettségek 11 11 0

5. összesen (1+2+3+4) 35 939 48 949 13 010

AzNHPfennmaradólehívhatóhitelkeretakereskedelmibankokáltalaNövekedésiHitelprogramI.ésII.pillérén
belülmegkötött,defolyósításranemkerülthitelösszegetmutatja.

Aperesügyekhezkapcsolódófüggőkötelezettségacéltartalékképzésalávontpereknyilvántartásáraszolgál.
Apereknagyrészeafelügyeletitevékenységhezkötődik,melyekbírsághatározatokellenindított,illetvekár-
térítésipereketfoglalnakmagukban.

Agaranciáksorolyanexportgaranciákattartalmaz,amelyekhezmindenesetbenreverzálisszerződéskapcso-
lódik.AzMNBagarancialehívásakor–szükségesetén–élhetaviszontgaranciajogával.2014-benazMNB1
darabgaranciaalólmentesült,anövekedésárfolyamváltozáskövetkezménye.
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Mérleg alatti egyéb kötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete

millió forint

Sorszám Hátralévő futamidő
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

–1évenbelüli 34603 47348 12745

–1—5év 38 44 6

– 5éventúli 0 0 0

–lejáratnélküli 1298 1 557 259

1. Egyéb kötelezettségek összesen 35 939 48 949 13 010

értékpapírügyletek mérleg alatti nyilvántartása

millió forint

Sorszám Megnevezés
állomány

változás
2013. 12. 31. 2014.12.31

1. Kölcsönadottértékpapíroknévértéke 607596 613892 6296

–elszámolóházonkeresztül(garantált) 16969 35093 18124

– ügynökönkeresztül(fedezettel) 590627 578799 –11828

2. értékpapír-kölcsönügyletbőlszármazónempénzbelifedezetbekerülési
értéke 133544 126627 –6917

3. értékpapír-kölcsönügyletbőlszármazópénzbelifedezetbőleszközölt
befektetés

– bekerülésiértéke 477018 471300 –5718

–piaciértéke 476469 471196 –5273

4. Aktívrepokeretébenvásároltértékpapíroknévértéke 286845 203861 –82984

5. PasszívrepokeretébeneladottésECBrepoügyletekhezzárolt
értékpapíroknévértéke 381232 113338 –267894

4.18. NeTTó KAMATeReDMéNy éS A péNzÜgyi MűveleTeK ReAlizÁlT 
ErEdMéNyE

Nettó forint és deviza kamat- és kamatjellegű eredmény

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

1 2 3 4 4-3

(I.1.+II.2.)–(X.1.+XI.1.) Központiköltségvetés –17235 –24575 –7340

(I.2.+II.3.)–(X.2.+XI.2.) Hitelintézetek –12750 –51276 –38526

(I.3.+II.1.+II.4.)–(X.3.+XI.3.) Egyéb –17132 84354 101486

Nettó kamateredmény –47 117 8 503 55 620

Forint-értékpapírok 400 611 211

Deviza-értékpapírok 0 –99952 –99952

Származékosügyletek* –2696 4 575 7271

Egyéb –18 –16 2

(i.4.+ii.5.)–(X.4.+Xi.4.) Nettó kamatjellegű eredmény –2 314 –94 782 –92 468

(i.+ii.)–(X.+Xi.) Nettó kamat- és kamatjellegű eredmény összesen –49 431 –86 279 –36 848

* A fedezeti és egyéb célú származékos ügyletek részletezését lásd az alpont utolsó táblázatában.
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2014-benanettókamat-éskamatjellegűeredmény86,3milliárdforintveszteségvolt,amia2013.évi49,4
milliárdforintosvesztséghezképest36,8milliárdforinteredményromlástjelent.

Anettókamateredményazelőzőévhezképest55,6milliárdforinttaljavult,elsősorbanajegybankiátlagos
alapkamatcsökkenésemiatt.

Azeredménytjavították:

–ajegybankiirányadóinstrumentumra(2014.augusztusigazMNBáltalkibocsátottkéthetesforintkötvények
után,augusztustólakéthetespénzpiaciforintbetétután)fizetett77milliárdforinttalalacsonyabbkamatrá-
fordítás;

–azegyébdevizakötelezettségekkamatráfordításának7,2milliárdforintoscsökkenése,részbenazMNBáltal
korábbankibocsátottdevizakötvényeklejárata,részbenazIMF-hitel2013.augusztusitörlesztésemiatt.

Azeredménytrontotta:

–adevizatartalékutánkapott,a2013.évinél22,4milliárdforinttalalacsonyabbkamatbevétel;

–ahitelintézetekneknyújtotthitelekésajelzáloglevelekutánikamatbevételek6,7milliárdforintoscsökkenése;

–aközpontiköltségvetésforint-ésdevizabetéteiutánfizetett,azelőzőévinélösszesen4milliárdforinttal
magasabbkamatazemelkedőbetétállományhatására;

–aforintállamkötvényekkamatbevételének3,3milliárdforintoscsökkenéserészbenapapíroklejárata,rész-
benazalacsonyabbkamatokmiatt;

Anettókamatjellegűeredmény92,5milliárdforinttalromlottfőkéntazértékpapírokbeszerzéskoriárfolyam-
különbözeténekelszámolásáravonatkozóújszabályozásravalóáttérésegyszerihatásaként.Azelszámolási
szabályokváltozásáróllásdméga4.1.1.pontot.
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A kamatjellegű eredményben megjelenő fedezeti és egyéb célú származékos ügyletek eredményének 
részletezése

millió forint

Sorszám Megnevezés 2013 2014 változás

1. –kamatozódevizaswapokkamatbevétele 33380 51164 17784

2. –fedezetikamatswapokbevételjellegűkamatkülönbözete 4866 11096 6230

3. –fedezetidevizaswapokkamatbevétele 2501 3614 1113

4. –fedezetiforwardügyletekkamatbevétele 550 14479 13929

5. –fedezetifutures-ügyletekkamatbevétele 2621 298 –2323

6. –fedezetiswapügyletekkamatjellegűbevétele 0 0 0

7. –fedezetiopciósügyletekdíjbevétele 0 151 151

8. –egyébcélúügyletekkamat-éskamatjellegűbevétele 1365 653 –712

9. Származékos ügyletekből származó bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8) 45 283 81 455 36 172

10. –kamatozódevizaswapokkamatráfordítása 39271 63758 24487

11. –fedezetikamatswapokráfordításjellegűkamatkülönbözete 0 0 0

12. –fedezetidevizaswapokkamatráfordítása 2864 3276 412

13. –fedezetiforwardügyletekkamatráfordítása 21 62 41

14. –fedezetifutures-ügyletekkamatráfordítása 791 9674 8883

15. –fedezetiswapügyletekkamatjellegűvesztesége 4 147 0 –4 147

16. –fedezetiopciósügyletekdíjráfordítása 0 0 0

17. –egyébcélúügyletekkamat-éskamatjellegűráfordítása 885 110 –775

18. Származékos ügyletekből származó ráfordítások 
(10+11+12+13+14+15+16+17) 47 979 76 880 28 901

19. –kamatozódevizaswapokkamateredménye(1-10) –5891 –12594 –6703

20. –fedezetikamatswapokkamateredménye(2-11) 4866 11096 6230

21. –fedezetidevizaswapokkamateredménye(3-12) –363 338 701

22. –fedezetiforwardügyletekkamateredménye(4-13) 529 14 417 13888

23. –fedezetifutures-ügyletekkamateredménye(5-14) 1830 –9376 –11206

24. –fedezetiswapügyletekkamatjellegűeredménye(6-15) –4 147 0 4 147

25. –fedezetiopciósügyletekkamatjellegűeredménye(7-16) 0 151 151

26. –egyébcélúügyletekkamat-éskamatjellegűeredménye(8-17) 480 543 63

27. Származékos ügyletek nettó eredménye (9-18) –2 696 4 575 7 271

Akamatozódevizaswapokközöttkülföldipartnerekkel,azÁKK-val,valamintbelföldihitelintézetekkelkötött
ügyletekszerepelnek.AkülföldipartnerekkelkötöttügyletekdöntőenazMNBáltalkorábbankülföldönkibo-
csátottkötvényekárfolyam-éskamatkockázatánakfedezéséreszolgálnak.AzÁKK-valkötöttügyletekállománya
2014-benszámottevőennemváltozott,adevizahozamok(euro-ésdollárhozamok)alakulásakedvezőtlenül
hatottazeredményre.AbelföldihitelintézetekkelkötöttügyletekállományaazNHP-hozkapcsolódó,valamint
alakosságidevizahitelekkivezetéséhezkapcsolódóügyletekmiattjelentősenmeghaladtaa2013.évvégiállo-
mányt.Akamatozódevizaswapoknettókamateredménye12,6milliárdforintveszteségvolt,2013-hozképest
6,7milliárdforinttalromlott.

Akamatswapokkamateredményének6,2milliárdforintosemelkedésétazügyletekszámánaknövekedéseés
adevizahozamokkedvezőalakulásaokozta.

Afedezetidevizaswapokkülföldipartnerekkel,azÁKK-val,valamintbelföldihitelintézetekkelkötöttrövidlejáratú
ügyletekettartalmaznak.Kamateredményük0,7milliárdforinttaljavult,nagyrésztalakosságidevizahitelek
kivezetéséhezkapcsolódóankötöttügyletekhatására.
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AfedezeticélúforwardügyletekállományaazÁKKmárciusidevizakötvény-kibocsátásáhozkapcsolódóankö-
töttügyletekmiattmegemelkedett,és2014-benjóvalmeghaladtaa2013.éviátlagosállományát.Ajelentős
állományonkeletkezőkamatkülönbözetokoztaaforwardügyletekkamateredményének13,9milliárdforintos
növekedését.

Afedezeticélúfutures-ügyletekkamateredménye11,2milliárdforinttalromlottakötvényfutures-ügyletek
kamatráfordításánakemelkedésemiatt.

pénzügyi műveletek realizált eredménye

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

IV. Pénzügyiműveletekrealizáltnyeresége 26221 3435 –22786

XIV. Pénzügyiműveletekrealizáltvesztesége 138819 123012 –15807

iv.-Xiv. pénzügyi műveletek realizált eredménye –112 598 –119 577 –6 979

Apénzügyiműveletekbőlszármazónyereségésveszteségadeviza-ésforint-értékpapírokértékesítésébőlés
lejáratábólszármazórealizáltnyereségeketésveszteségeket,valamintazértékpapír-kölcsönzésbőlszármazó
befektetésekértékesítésekorrealizálteredményt,továbbáaCDS-ügyletekhezkapcsolódóeredménytételeket
tartalmazza.

2014-benapénzügyiműveletekrealizáltvesztesége119,6milliárdforintvolt,azelőzőévhezképest7milli-
árdforinttalromlott.Aveszteségfőkéntanévértékfelett,magaskuponnalvásároltértékpapíroklejáratakor
keletkezett.

4.19. A DevizAÁlloMÁNyoK ÁTéRTéKeléSéBől SzÁRMAzó eReDMéNy 
öSSzeTevői

millió forint

Megnevezés 2013 2014

Árfolyamváltozásbólszármazóeredmény(realizáltéskonverziós)* 200339 510989

Kiegyenlítésitartalék**változásaamérlegben(nemrealizáltátértékelésieredmény) -54438 8381

Árfolyamváltozásbólszármazóteljeshatás 145901 519370

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

Aforintárfolyamánakváltozásakövetkeztébenateljesnettóátértékelésihatás2014-ben519,4milliárdforint
nyereségvolt.AnapinettódevizapozíciócsökkenésévelegyüttjáróértékesítéseksoránazMNB511milliárd
forintnyereségetrealizált,míg8,4milliárdforintnemrealizáltárfolyamnyereségaforintárfolyam-kiegyenlítési
tartalékotnövelte.

Akiegyenlítésitartalékróllásdméga4.16.pontot.



MAGYAR NEMZETI BANK

ÉvEs jElENTÉs • 2014 114

4.20. BANKJegy- éS éRMegyÁRTÁS KölTSége

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

Bankjegygyártásiköltség 2864 3660 796

Forgalmiérmeverésköltsége 1027 1159 132

Emlékérmeverésköltsége 266 369 103

Xiii. Bankjegy- és érmegyártás költsége 4 157 5 188 1 031

2014-benabankjegy-ésérmegyártásköltsége5,2milliárdforintvolt,mely24,8százalékkalhaladtamegaz
előzőévit.Ezenbelülabankjegyekgyártásiköltsége27,8százalékkalnövekedett,ezleginkábbabankjegy-ki-
bocsátásiprogrammiattmegnövekvőgyártásiszükségletrevezethetővissza.Aforgalmiérme-verésköltsége
12,9százalékkalnőtt,mivelemelkedettazegyesérmecímletekdarabáraazelőzőévhezképest.Azemlékérmék
esetébena38,7százalékosköltségnövekedéstegyrésztazokozta,hogyazemlékérmék2014-benlegyártott
darabszámaazelőzőévimennyiségnekközelháromszorosáranövekedett,köszönhetőenazezüstésaszínes-
fémérmékirántibővülőkeresletnek,másrésztmíg2013-bannyolc,addig2014-bentizenháromemlékérme
kerültkibocsátásra.

4.21. EgyéB ErEdMéNy

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

V.1. Jutalékbevételek 1423 936 –487

XV.1. Jutalékráfordítások 755 837 82

Jutalékeredmény összesen 668 99 –569

V.2. Jutaléktóleltérőegyébbevétel 6343 1588 –4 755

XV.2. Jutaléktóleltérőegyébráfordítások 2545 251564 249019

Jutaléktól eltérő egyéb eredmény 3 798 –249 976 –253 774

V.3. Felügyeleti tevékenységből származó bevételek 2 870 13 002 10 132

v.-Xv. Egyéb nettó eredmény 7 336 –236 875 –244 211

Ajutalékbólszármazónettóeredményalapvetőenapénzforgalomlebonyolításávalösszefüggőjutalékbevé-
telekés-ráfordításokeredője.Ajutalékbevételekcsökkenésétazokozta,hogymíg2013-banittjelentmeg
azNHP-hitelkeretekigénybenemvettrészeutánfelszámítottrendelkezésretartásijutalék,2014-benilyen
bevételnemkeletkezett.

A2014.évijutaléktóleltérőegyéberedménytakövetkező,4.22.pont,afelügyeletitevékenységbőlszármazó
bevételeketa4.24.pontrészletezi.
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4.22. A JUTAléKTól elTéRő egyéB eReDMéNy RéSzleTezéSe

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

értékesítettmunkavállalóikölcsönökmiattibevétel 0 312 312

érmékhezésemlékérmékhezkapcsolódóbevétel 419 472 53

Véglegesenkapottpénzeszköz 2532 0 –2532

Pénzbevonásinyereség 2145 0 –2145

Részesedésekosztaléka 1187 741 –446

Térítésnélkülátvetteszközökhözkapcsolódóbevétel 52 2 –50

Egyébbevétel 8 61 53

v.2. Jutaléktól eltérő egyéb bevételek 6 343 1 588 –4 755

Pénzügyitámogatások 2352 248240 245888

értékesítettmunkavállalóikölcsönökmiattiráfordítás 0 443 443

érmékhezésemlékérmékhezkapcsolódóráfordítás 176 436 260

Térítésnélkülátadotteszközökhözkapcsolódóráfordítás 3 2423 2420

Egyébráfordítás 14 22 8

Xv.2. Jutaléktól eltérő egyéb ráfordítások 2 545 251 564 249 019

v.2.-Xv.2. Jutaléktól eltérő egyéb eredmény 3 798 –249 976 –253 774

A2014.évijutaléktóleltérőegyéberedményfőbbelemeiakövetkezők:

–Pénzügyitámogatásoksoronapénzügyiszakmaicélokatszolgálóvégleges,visszafizetésikötelezettségnélküli
pénzátadások–nagyrésztalapítványokésiskolákrészére–,valamintkaritatívcélútámogatásokszerepelnek.
Ennekdöntőrésze(245milliárdforint)azMNBáltalindítottPallasAthénéKözgondolkodásiProgramhoz
kapcsolódópénzbelialapítóivagyonátadás.Errőllásdrészletesebbena4.23.pontot.

–AtérítésnélkülátadotteszközökhözkapcsolódóráfordítássoronaPallasAthénéKözgondolkodásiProgram
keretébenlétrehozottalapítványoknak2,4milliárdforintnempénzbeli(ingatlan)vagyonátadásaszerepel.

–Abefektetésekutánkapottosztalékbevételek2013-hozképest0,4milliárd forinttalcsökkentek.2014 I.
félévébenaMagyarPénzverőZrt.52millióforintot,aBéT39millióforintotfizetettkiosztalékkéntazMNB
számára.ABIS650millióforintos(2,1millióeurós)osztalékánakpénzügyirendezésérejúliusbankerültsor.
APénzjegynyomdaZrt.ésaGIROarészvényeshatározataalapján,valamintaKELERZrt.ésaKELERKSZF
Zrt.közgyűlésükdöntéseértelmébena2013.évieredményükbőlosztalékotnemfizettek,ateljesösszeget
eredménytartalékbahelyezték.

–Azemlék-ésbevontforgalmiérmékértékesítésébőlszármazóeredményalapvetőenazemlékérme-kibo-
csátásiprogramfüggvénye,nagyrésztazemlékérmékértékesítésébőlszármazóbevétel(462millióforint)és
anévértékükkivezetésébőleredőráfordítás(426millióforint)különbségébőladódik.2014-tőlmegállapodás
alapjánazemlékérmékértékesítésenévértékentörténikaPénzverőZrt.felé,kivéve,haagyártásiköltség
meghaladjaanévértéket.Ebbőladódóanazeredményfőkéntapiefort(vastagveretes)érmékkibocsátásán
keletkezett.2014-benakibocsátásiprogramalapján13újemlékérme-kibocsátástörtént,míg2013-ban 
8emlékérmelegyártásáraéskibocsátásárakerültsor.

–Azértékesítettmunkavállalóikölcsönökmiattibevétel/ráfordítássorokonaPSZÁFintegrációsoránMNB-hez
kerültmunkavállalóikölcsönökkereskedelmibanknaktörténőértékesítésébőlszármazóbevétel,illetveaz
eladottkövetelésekkönyvszerintiértékeszerepel.



MAGYAR NEMZETI BANK

ÉvEs jElENTÉs • 2014 116

4.23. PAllAS ATHéNé KözgoNdolKodáSi ProgrAM

APallasAthénéKözgondolkodásiProgramkiemeltcélja,hogyaszakemberekszámáraelérhetővéváljanak
aközgazdaságtanújmegközelítései,aProgramemeljeamagyarországiközgazdaságioktatásszínvonalátés
növeljeazáltalánosközgazdaságiműveltségetoktatásiprogramokszervezésével,kiemelkedőtehetségekegyéni
gondozásávalésolyanképzőműhelyek(nemzetköziszintűdoktoriiskola,kutatóközpont)létrehozásával.

AfenticélokmegvalósításaérdekébenazMNBaközgondolkodásiprogramkeretébenhatalapítványthozott
létre,melyeknek2014-benösszesen245milliárdforintpénzbelialapítóivagyont,valamint2,4milliárdforint
nempénzbeli(ingatlan)vagyontadottátazalábbiakszerint:

millió forint

Alapítvány neve Pénzbeni vagyonátadás Nem pénzbeni vagyonátadás

PallasAthénéDomusAnimaeAlapítvány 56000 1850

PallasAthénéDomusScientiaeAlapítvány 48000 572

PallasAthénéDomusMentisAlapítvány 28000

PallasAthénéDomusConcordiaeAlapítvány 48000

PallasAthénéGeopolitikaiAlapítvány 28000

PallasAthénéDomusInnovationisAlapítvány* 37000

Pallas Athéné alapítványok összesen 245 000 2 422

* Bejegyzése 2014. december 31-én folyamatban volt, bejegyzése 2015. április 10-én megtörtént.

Afenti245milliárdforintés2,4milliárdforintvagyonátadásajutaléktóleltérőegyébráfordításoksoronke-
rültekbemutatásraazeredménykimutatásban.Lásda4.22.pontot.

Azalapítványokazalábbicélokmegvalósításárajötteklétre:

APallasAthénéDomusAnimaeAlapítványcélja

–aközgazdasági,pénzügyiszakemberképzéstámogatása,elősegítése,közgazdasági,pénzügyi,valamintinter-
diszciplináriskutatásokelősegítése,támogatása;

–aművelődés,azoktatásésatudománytámogatásaésfejlesztésefelsőoktatásiintézmények,valamintfel-
sőoktatáshozkapcsolódóegyébintézményekéstevékenységeklétrehozását,illetvelebonyolításátlehetővé
tevőintézményes,anyagiéstársadalmikeretekmegteremtéserévén;

–azoktatásitevékenységfejlesztése,valamintakutatóhelyeklétrehozásaéstámogatása;

–afelsőfokúoktatásiintézményekésazehhezkapcsolódótudományosintézményekszakmaiésanyagitá-
mogatása;

–ahasonlócélúszervezetekkelvalóbelföldiéskülföldiegyüttműködéselősegítéseés támogatása,közös
projektek,programokésintézményekműködtetése,ezáltalMagyarországnemzetközioktatásiéskutatási
együttműködéseinek,kapcsolatainakerősítése;

–nevelés,képességfejlesztés,ismeretterjesztés;

–ahatárontúlimagyarságfelsőoktatásának,ésazehhezkapcsolódótudományos,kutatás-fejlesztésitevé-
kenységtámogatása.
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APallasAthénéDomusScientiaeAlapítványcélja

–aközgazdasági,pénzügyiszakemberek,kiemeltenbankszakmaiszakemberekképzésének,fejlesztésének
támogatása,elősegítése;

–bankszakmaitanfolyamok,akkreditáltszakképesítéstnyújtó,illetvenemzetközilegakkreditáltbanki,valamint
azEU-pályázatkezeléshezkapcsolódóképzésekszervezésének,aközgazdaságioktatásitevékenységfejlesz-
tésénekelőmozdítása,támogatása;

–hitelintézetiszakkönyvek,szakfolyóiratok,szaklapokkiadása;

–ahasonlócélúszervezetekkelvalóbelföldiéskülföldiegyüttműködéselősegítéseéstámogatása,közöspro-
jektek,programokésintézményekműködtetése.

APallasAthénéDomusMentisAlapítványcélja

–Bács-Kiskunmegyében,kiemeltenKecskemétenaközgazdasági,pénzügyiszakemberképzéstámogatása,
elősegítése,közgazdasági,pénzügyi,valamintinterdiszciplináriskutatásokelősegítése,támogatása;

–aművelődés,azoktatásésatudománytámogatásaésfejlesztésekecskemétifelsőoktatásiintézmények,va-
lamintfelsőoktatáshozkapcsolódóegyébintézményekéstevékenységeklétrehozását,illetvelebonyolítását
lehetővétevőintézményes,anyagiéstársadalmikeretekmegteremtéserévén;

–azoktatásitevékenységfejlesztéseBács-Kiskunmegyében,elsősorbanKecskeméten,valamintakutatóhelyek
létrehozásaéstámogatása;

–aBács-Kiskunmegyeifelsőoktatásiintézményekésazezekhezkapcsolódótudományosintézményekszakmai
ésanyagitámogatása;

–ahasonlócélúszervezetekkelvalóbelföldiéskülföldiegyüttműködéselősegítéseés támogatása,közös
projektek,programokésintézményekműködtetése,ezáltalMagyarországnemzetközioktatásiéskutatási
együttműködéseinek,kapcsolatainakerősítése;

–nevelés,képességfejlesztés,ismeretterjesztés;

–aKecskemétiFőiskolávalközösenahatárontúlimagyarságfelsőoktatásának,ésazehhezkapcsolódótudo-
mányos,kutatás-fejlesztésitevékenységtámogatása.

APallasAthénéDomusConcordiaeAlapítványcélja

–ahatárontúli,kiemeltenaKárpát-medenceiközgazdasági,pénzügyiszakemberképzéstámogatása,elősegí-
tése,közgazdasági,pénzügyi,valamintinterdiszciplináriskutatásokelősegítése,támogatása;

–aművelődés,azoktatásésatudománytámogatásaésfejlesztésehatárontúlifelsőoktatásiintézmények,
valamintfelsőoktatáshozkapcsolódóegyébintézményekéstevékenységeklétrehozását,illetvelebonyolítását
lehetővétevőintézményes,anyagiéstársadalmikeretekmegteremtéserévén;

–ahatárontúli,elsődlegesenKárpát-medenceioktatásitevékenységfejlesztése,valamintkutatóhelyeklétre-
hozásaéstámogatása;

–határontúlifelsőoktatásiintézményekésazehhezkapcsolódótudományosintézményekszakmaiésanyagi
támogatása;
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–ahasonlócélúszervezetekkelvalóbelföldiéskülföldiegyüttműködéselősegítéseés támogatása,közös
projektek,programokésintézményekműködtetése,ezáltalMagyarországnemzetközioktatásiéskutatási
együttműködéseinek,kapcsolatainakerősítése;

–nevelés,képességfejlesztés,ismeretterjesztés;

–ahatárontúli,kiemeltenaKárpát-medenceimagyarságfelsőoktatásának,ésazehhezkapcsolódótudomá-
nyos,kutatás-fejlesztésitevékenységnekatámogatása.

APallasAthénéGeopolitikaiAlapítványcélja

–olyan,avilágglobálisműködésétésaterületifejlődéstleíróésprognosztizálógeostratégiaiésgeopolitikai
tudásteremtésösztönzése,amelysegítiMagyarországéstérségei,valamintatágabbrégiógazdaságifejlő-
désénekelőmozdítását;

–ageopolitikáhozkapcsolódórészterületek,mintpl.ágazatiéspolitikaitrendek,biztonságpolitika,gazdaság-
történet,városfejlődésstb.mélyebbfeltárásánakösztönzéseésnyomonkövetése;

–a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetközi
geostratégiaiintézetekkel(„thinktank”műhelyekkel)valóegyüttműködésekösztönzéseésnemzetköziprog-
ramokbanvalómagyarrészvételelősegítése,nemzetközieredményekhazaibecsatornázása;

–alegjelentősebbgeostratégiaiésgeopolitikaiszakértők,stratégiaigondolkodókhálózatánakkiépítéseés
Magyarországrahívása;

–gazdaságföldrajziésgazdaságtörténeti,területigazdaságtanikutatásokgazdaságpolitikábanéstársadalom-
irányításbanéstervezésbenalkalmazhatóeredményeinekösztönzése;

–gazdaságstratégiávaléstervezésselkapcsolatosszakmaiközéletösztönzése,pl.műhelymunkákéskutató-
csoportok,fórumoktámogatásával;

–geostratégiaiésgeopolitikaiintézménykiépítéseműhelyekbevonásával;

–geostratégiaiésgeopolitikaiszakmaipublikációsaktivitásösztönzése;

–aközgazdaságtan,akapcsolódótársadalomtudományiésgeográfiaiszakterületekésageopolitikávalkap-
csolatosösszefüggésekszakmaivizsgálata;

–alegjelentősebbnemzetköziszakirodalmakmegjelentetésemagyarnyelven.

APallasAthénéDomusInnovationisAlapítványcélja

–tudományos,kutatás-fejlesztési,innovációsésmodernizációstudásközpontlétrehozásaésműködtetése

–atudásteremtésösztönzése,atudományosismeretekéstapasztalatokmegosztása

–agazdaságésahazaiversenyképességkitörésipontjaitjelentőtématerületeken(bionika,robotika,egészség-
ügy,egészségiparésegészségügyiszolgáltatások,turizmus,start-upvállalkozások)interdiszciplináriskutatások,
újtudományosésgazdaságiismeretek,eredményeklétrehozásánakösztönzéseéstámogatása;

–agazdaságbanalkalmazhatókutatás-fejlesztésösztönzése,azokeredményeinekelterjesztése,ezáltalakis-és
közepesméretűvállalkozásokversenyképességénekelősegítése;
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–amagashozzáadottértékűfoglalkoztatáserősítése;

–hazaiésnemzetköziegyüttműködésekösztönzéseatudomány-technológia,akutatás-fejlesztés,azinnováció
ésamodernizációterületén;

–tudományos,kutatás-fejlesztési, innovációsésmodernizációsvállalkozóiklaszterekéshálózatoképítése,
létrehozásánakösztönzése,támogatása;

–amagyarszellemiörökséggazdagítása;

–nemzetközigazdaságikapcsolatokösztönzéseésfejlesztése,anemzetközieredményekbecsatornázása;

–külfölditapasztalatszerzéstámogatása;

–azoktatásimódszerekszínvonalánakfejlesztése;

–tudományos,innovációs,modernizációstárgyútankönyvek,szakkönyvek,szakfolyóiratok,szaklapokkiadása,
kiadásánaktámogatása;

–hasonlócélúszervezetekkelazegyüttműködéselősegítéseéstámogatása,közösprojektek,programokmű-
ködtetése;

–részvételhazaiéseurópaiunióstámogatásiéspályázatiprogramokban;

–tanácsadás,információszolgáltatásbiztosítása.

4.24. FelÜgyeleTi TevéKeNySégBől SzÁRMAzó BevéTeleK

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

Felügyeletidíjbevételéskésedelmikamat 1982 8503 6521

Hatóságieljárásbólszármazókapottbírságésköltségtérítés 862 4373 3511

Hatóságieljárásigazgatásiszolgáltatásidíja 26 126 100

v.3. Felügyeleti tevékenységből származó bevételek 2 870 13 002 10 132

Afelügyeletitevékenységbőlszármazóbevételek2014-ben13milliárdforintottettekki,2013-hozképest
bekövetkezettnövekedésükabbóladódik,hogyazMNB-PSZÁFintegráció2013.október1-jévelvalósultmeg,
ígya2013-ravonatkozóösszegekcsakegynegyedévbevételeittartalmazzák.

Afelügyeletitevékenységbőlszármazóbevételeklegjelentősebbtételeadíjfizetésrekötelezettintézmények
általfizetendőfelügyeletidíj.2014-benazévesalapdíjak,valamintazesedékesnegyedévesváltozódíjak
előírásából8,5milliárdforintbevételszármazott.AzMNBáltalhatározatbankiszabott,jogerőreemelkedett
bírságokésköltségtérítésekbevétele2014végén4,4milliárdforintottettki.Abírságkövetelésekkapcsán
avizsgáltidőszakban2milliárdforintosértékvesztésiselszámolásrakerültamegtérülések,valamintaperesített
tételekesetébenapervesztésvalószínűségealapján.(Lásd4.13.)Azigazgatási-szolgáltatásidíjsorahatósági
vizsgadíjakattartalmazza.



MAGYAR NEMZETI BANK

ÉvEs jElENTÉs • 2014 120

4.25. A BANKüzEMi BEvéTElEK éS ráfordíTáSoK AlAKuláSA

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2013 2014 változás

Eszközökéskészletekmiattibevétel 174 90 –84

Közvetítettszolgáltatásokbevétele 24 63 39

Kiszámlázottszolgáltatásokbevétele 115 364 249

Egyébbevételek 19 43 24

viii. Banküzem bevételei összesen 332 560 228

Anyagjellegűráfordítások 3792 14276 10484

Személyijellegűráfordítások 9076 16329 7253

értékcsökkenésileírás 1733 2109 376

Egyébtevékenységönköltségénekátvezetése –249 –539 –290

Banküzem működési költségei összesen 14 352 32 175 17 823

Eszközökéskészletekmiattiráfordítás 177 56 –121

Közvetítettszolgáltatásokráfordítása 23 63 40

Kiszámlázottszolgáltatásokráfordítása 115 366 251

Egyébráfordítások 92 79 –13

Banküzem működési ráfordításai összesen 407 564 157

Xviii. Banküzem működési költségei és ráfordításai mindösszesen 14 759 32 739 17 980

viii.-Xviii. Nettó banküzemi eredmény –14 427 –32 179 –17 752

Abanküzem2014.évinettóeredménye32,2milliárdforintveszteségvolt,amia2013.évihezképest17,8
milliárdforinttalemelkedett.

Abanküzem2014.éviműködésiköltségei124,2százalékkal (17,8milliárd forinttal)magasabbakazelőző
évinél.Ennekokaelsődlegesenaz,hogy2013.szeptember30-igazMNBmégnemajelenlegi–afelügyeleti
tevékenységgelkibővült–feladatkörtláttael.Emellettazelőzőévhezképestnöveltéka2014.évikiadásokat
aNövekedésiHitelprogram(NHP)kommunikációjávalkapcsolatosköltségek,továbbáaszemélyijellegűráfor-
dításoknálfelmerült–főkéntabérstruktúraharmonizációjávalösszefüggő–kiadások.APSZÁF-MNBintegráció
aBankműködésiköltségeinekszintemindenösszetevőjérenövelőhatássalvolt.

A2014.évianyagjellegűráfordításokközel14,3milliárdforintottesznekki,amiazalábbiakmiattlényegesen
meghaladjaazelőzőévbenfelmerültköltségeket.

–Azelőzőévhezképestjelentősenemelkedteka2014.éviegyébköltségek.EzdöntőenazMNBigazgatósának
döntésealapjánmegvalósított,azNHPkommunikációjávalkapcsolatoskampányköltségéhezkötődik.Emellett
afelügyeletiintegrációbóladódóan,avoltPSZÁFintézményitagságokátvételemiattjelentősenemelkedtek
atagdíjak.AtagságokközülalegnagyobbösszegűtételekesetébenEU-rendeletekírjákelőanemzetihatósá-
gokkötelezőhozzájárulásátazadottintézményekköltségvetéséhez.Ugyancsaklényegesennövekedtekajogi
költségek,főkéntajegybankieszközkezelőlétrehozásával,továbbáazingatlanbeszerzésekkelkapcsolatos
különfélejogikiadásokkövetkeztében.

–AzMNBkönyvvizsgálatának2014.évidíja37,2millióforintottettki.
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–A2013.évhezviszonyítvaugyancsaknövekedtekazüzemeltetésiköltségek.EzelsősorbanaKrisztinakörúti
ingatlanteljesévibérletidíjábóladódik,deasajáttulajdonúingatlanokszámánakévközbentörténtemel-
kedésemiattlényegesenmagasabbakaközüzemi,azingatlan-fenntartási,atakarításiésazőrzésvédelmi
költségekis.

–Azelőzőeknélkisebbmértékbenemelkedteka2014.éviIT-költségek.A2013-ban,évközbenkötötttámo-
gatásiszerződésekésmeghozottdöntésekhatása2014-benmárateljesévrevonatkozóanérvényesült.
Ugyancsakmagábanfoglaljaa2014.évitényköltségakorábbanaPSZÁFáltalkötöttszerződésekpénzügyi
igényét,továbbáamegvalósítottberuházásokköltségvonzatait.

A2014.éviszemélyijellegűráfordításoka2013.évihezképest79,9százalékkal(közel7,3milliárdforinttal)
magasabbak.A2014.éviköltségekalakulásáraalapvetőena2013.éveseményeivoltakhatással.Ezekközül
alegfontosabbakközétartozikegyrésztaPSZÁFmunkatársainak2013.október1-jéntörténtátvétele,másrészt
ajavadalmazásirendszermegváltozása,akorábbibónuszrendszerkivezetése.

Azértékcsökkenésileírás2014.éviösszege21,7százalékkal(0,4milliárdforinttal)magasabbazelőzőévinél,
amiaPSZÁF-tólátvetteszközökteljeséviértékcsökkenésemellettazévközbenvásároltingatlanokamortizációs
költségénekkövetkezménye.

Azönköltség-átvezetésekannakérdekébencsökkentikabanküzemiműködésiköltségeket,hogyazokteljes
összegecsakazMNB-tténylegesenterhelőkiadásokatmutassa.Azátvezetésekabszolútértéke2014-ben0,6
milliárdforintottettki,amitöbbmintkétszeresea2013évinek.Ezegyrésztazévközbenvásároltirodaházbérelt
területeiértékcsökkenésénekkivezetésébőladódik,másrésztasajáterőforrásbólmegvalósítottberuházások
teljesítményelszámolásábólered,ami2014áprilisátólkerültbevezetésre.

4.26. BéR- éS léTSzÁMADAToK

millió forint                  

Megnevezés 2013 2014 változás (%)

Állománybatartozókbérköltsége 5580 10625 90

Egyébbérköltség* 599 429 -28

Kifizetett bérköltség 6 179 11 054 79

Személyi jellegű egyéb kifizetés 922 1 720 87

Járulékok 1 975 3 555 80

Személyi jellegű ráfordítás összesen 9 076 16 329 80

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

fő                  

Megnevezés 2013 2014 változás (%)

Munkavállalókátlagoslétszáma 727 1192 64
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A vezető tisztségviselők javadalmazása

millió forint

Testület Tiszteletdíj

MonetárisTanács* 138

Felügyelőbizottság 28

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

Avezetőtisztségviselőknek(igazgatósági,felügyelőbizottságitagoknak)2014.december31-énazMNB-vel
szemben68millióforintmunkáltatóihiteltartozásavolt.

AzMNB-nekkorábbivezetőtisztségviselőivelszembennyugdíjfizetésikötelezettségenincs.

Budapest,2015.május27.

 Dr.MatolcsyGyörgy
 aMagyarNemzetiBankelnöke
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