
Magyar Nemzeti Bank 
 Felügyelő Bizottsága 

 
 
 
 

Vizsgálati jelentés 
 
 

a Magyar Nemzeti Bank 
támogatási tevékenységének 

ellenőrzéséről 
 

 
a 

független szakértő által végzett 

vizsgálatot vezette, 
a szakvélemény felhasználásával a 

jelentést összeállította 
 
  

dr. Nyikos László 
 FB-tag 

 
 
 

Közreműködött 
az FB Titka rsa ga 

 
 
 
 

2017. okto ber 

 

  



2 

 

 
 

Tartalomjegyzék 

Bevezetés ................................................................................................................................................ 3 

A támogatások szabályozása ............................................................................................................... 5 

A hatályos jegybanki törvényi szabályozás .................................................................................. 5 

A támogatási tevékenység belső szabályozása ............................................................................ 6 

Társadalmi felelősségvállalás ....................................................................................................... 10 

Pénzügyi keretek ............................................................................................................................. 10 

A támogatások összetétele ............................................................................................................ 12 

A kérelmek elbírálása, a szerződések szabályszerűsége ............................................................ 17 

A kedvezményezettek elszámolása és jegybanki elszámoltatása ............................................. 23 

Nemzetközi gyakorlat ......................................................................................................................... 26 

Összefoglalás ........................................................................................................................................ 31 

Javaslatok .............................................................................................................................................. 33 

 

 

  



3 

 

 

 
Bevezetés 

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben elfogadott Alapokma nya e s a hata lyos ta rsadalmi felelo sse g-

va llala si strate gia ja szerint a jegybank kiemelt ce lja, hogy – a to rve nyben meghata rozott alapveto  

feladatai ella ta sa mellett – fejlessze a hazai pe nzü gyi kültü ra t, a rendelkeze se re a llo  eszko zo kkel 

segí tse a magyarorsza gi ko zgazdasa gi oktata st, a pe nzü gyi mü veltse g sze lesí te se t. A Pallas Athe ne  

Ko zgondolkoda si Program e gisze alatt le trehozott alapí tva nyok re ve n vezeto  szerepet sza nde ko-

zik beto lteni a ko zgazdasa gi e s pe nzü gyi szakemberke pze s megü jí ta sa ban. Hazai e s nemzetko zi 

együ ttmü ko de si kapcsolatokkal, ke pze si programokkal ta mogatni e s o szto no zni kí va nja a pe nz-

ü gyi e s a ko zgazdasa gi gondolkoda st. Mindemellett – saja t pe nzü gyi forra sai terhe re – strate giai 

partnerse g kerete ben e s esetileg nyü jtott ta mogata sokkal szerepet va llal az e rte kteremte s, a 

nemzeti e rte kek, a szellemi e s kültüra lis o ro kse g mego rze se cí me n az oktata si, a kütata si, a tü-

doma nyos e s a kültüra lis teve kenyse gek ella ta sa ban e s fejleszte se ben, a pe nzü gyi ismeretterjesz-

te sben, karitatí v ce lü  adoma nyoza ssal a ha tra nyos helyzetü  emberek e s csoportok e letmino se ge -

nek, ese lyegyenlo se ge nek javí ta sa ban. 

Az MNB-nek a Corporate Social Responsibility – CSR (egyezme nyes magyar fordí ta sa: va llalati 

ta rsadalmi felelo sse g) elvein nyügvo  ta rsadalmi felelo sse gva llala sa to bbcsatorna s ta mogata si 

rendszerben to rte nik. A rendszer elemei: 

• a Pallas Athe ne  alapí tva nyok a ltal nyü jtott ta mogata sok; 

• az Alapí tva ny a Ko zjo e rt a ltal nyü jtott ta mogata sok; 

• ke relemre nyü jtott ta mogata sok (odaí te le sü k az Ismeretterjeszte si e s Ta mogata si 

Bizottsa g – ITB, illeto leg a jegybank igazgato sa ga nak hata sko re be tartozik); 

• az MNB a ltal kezdeme nyezett ta mogata sok (menedzsele sü k az MNB Oktata si 

igazgato sa ga nak feladata); 

• a Civil Ha lo  Programhoz kapcsolo do  ta mogata sok (a Pe nzü gyi Fogyaszto ve delmi Ko zpont1 

                                                 
1Az MNB a Pe nzü gyi Fogyaszto ve delmi Ko zpontot azzal a ce llal hozta le tre, hogy a pe nzü gyi terme keket vagy szolga ltata sokat 
ige nybe vevo  fogyaszto kat a ltala nos, sze lesko rü  ta je koztata ssal, illeto leg panaszaik vagy jogse relmeik orvosla sa val ta mogassa. 
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e gisze alatt to rte nnek). 

 

A Felü gyelo bizottsa g vizsga lata arro l kí va n a ttekinte st adni, hogy a jegybank ta mogata si teve -

kenyse ge to rve nyesen, szaba lyosan, raciona lisan to rte nik-e. Bemütatja, illeto leg e rte keli 

 az elo zo  e vek (e s a re gebbi ido k) ta mogata si (szponzora cio s) gyakorlata t; 
 a nemzetko zi gyakorlatot (ma s ko zponti bankok ta mogata si gyakorlata t); 
 a ta mogata si gyakorlatnak a to rve nyi elo í ra sokbo l (jegybankto rve ny 4. § e s 170. §) to rte no  leveze-

te se t; 
 az MNB „ta mogata s-filozo fia ja t” (ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia - CSR); 
 a ta mogata sokkal kapcsolatos belso  szaba lyoza st (a do nte si mechanizmüst - a Kommünika cio s e s 

pe nzü gyi ismeretterjeszte si igazgato sa g ta mogata sokkal kapcsolatos teve kenyse ge t, valamint az 
Ismeretterjeszte si e s Ta mogata si Bizottsa g mü ko de se t); 

 a ta mogata sokra vonatkozo  ke relmek, pa lya zatok (kommünika cio , nyilva nossa g) e rte kele se t; 
 a ta mogata si szerzo de sek (szerzo de si felte telek) tartalmi (ta mogata si ce l, re szletesse g, elsza mola si 

krite riümok) megfelelo se ge t; 
 az e venke nt folyo sí tott ta mogata sok o sszege nek e s a kedvezme nyezettek o sszete tele nek alaküla -

sa t; 
 a ta mogatottak elsza mola sa t a szerzo de s teljesí te se ro l, a ta mogata s felhaszna la sa ro l; 
 a ta mogata s-felhaszna la s jegybanki elleno rze si gyakorlata t, a kedvezme nyezettek elsza moltata sa t 

(adoma nyozo  a ltali elleno rze s); 
 a Belso  elleno rze si fo oszta ly ta mogata sokkal kapcsolatos vizsga latainak (a ta mogata s-szaba lyoza s 

elleno rze se, helyszí ni vizsga latok e s azok jegyzo ko nyvei) hasznosí ta sa t.2 

A vizsga lat az üto bbi he t e vben folyo sí tott ta mogata sok belso  szaba lyoza sa ra, do nte si, szerzo de si 

e s elsza mola si, elsza moltata si gyakorlata ra, a ta mogata si o sszegek tekintete ben a 2006-2016. 

e vek adatainak elemze se re terjedt ki. Mo dszere az MNB belso  szervezeti egyse gei a ltal rendelke-

ze sre bocsa tott dokümentümok elemze se e s e rte kele se volt, amit a ta mogata si rendszer szaba -

lyoza sa ban, a ta mogata si do nte sek elo ke szí te se ben, meghozatala ban, valamint a ta mogata sok 

nyilva ntarta sa ban e s a kedvezme nyezettek elsza moltata sa ban ko zremü ko do kkel folytatott kon-

zülta cio k, interjü k ege szí tettek ki. A do nte si, szerzo de sko te si e s elsza moltata si folyamat elleno r-

ze se a 2010-2016. e vi ta mogata sokbo l kiva lasztott reprezentatí v minta alapja n to rte nt.3 Nem ter-

jedt ki az MNB alapí tva nyoknak nyü jtott ta mogata sokra e s a pe nzü gyi fogyaszto i tüdatossa g fej-

leszte se hez kapcsolo do , a Civil Ha lo  Program4 kerete ben nyü jtott ta mogata sokra. 

                                                 
2 Felü gyelo bizottsa gi jelente s 2016. jü niüs-2017. ma jüs (31. oldal) https://www.mnb.hü/kiadvanyok/felügyelobizottsagi-jelentes 
3 A mintave tel az egyes ta mogata si jogcí meken strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda s alapja n e s eseti ke relemre nyü jtott 
ta mogata sokbo l a ta mogata si o sszegek nagysa ga alapja n ke pzett re tegekbo l to rte nt ve letlenszerü  kiva laszta ssal. Az í gy 
kiva lasztott 62 db-os (15,4%-os) statisztikai minta a jellemzo iknek megfelelo en reprezenta lta a 2010-2016. e vi ta mogata sokat. 

4 a Pe nzü gyi Fogyaszto ve delmi Ko zpont a ltal mü ko dtetett ta mogata si rendszer 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/felugyelobizottsagi-jelentes
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A vizsga lat a ko zpe nzek kezele se nek szaba lyszerü se ge re e s e sszerü se ge re vonatkozo  fü ggetlen 

elleno rze s a ltala nosan elfogadott krite riümainak megfelelo en ke szü lt, e s elegendo  bizonyí te kot 

szerzett mega llapí ta sainak megalapoza sa hoz. 

A támogatások szabályozása 

A hatályos jegybanki törvényi szabályozás 

A 2013. okto ber elseje n hata lyba le pett jegybanki to rve nynek5 az MNB alapveto  e s egye b felada-

tairo l szo lo  4. §-a ta mogata si feladatot nem a llapí tott meg.  

Ke t tova bbi § ma s-ma s kontextüsban – a korma ny gazdasa gpolitika ja val, illetve a pe nzü gyi kültü -
ra val kapcsolatban – emlí t ta mogata si teve kenyse get: a 3. § (2) bekezde se szerint „Az MNB elsőd-
leges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja (...) a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány 
gazdaságpolitikáját”; a 44. § (3) bekezde se alapja n „Az MNB részt vállal (…) a pénzügyi kultúra 
erősítésével, terjesztésével, valamint a felügyeleti, illetve a felügyelt tevékenységgel kapcsolatos ta-
nulmányok készítésének és közzétételének, valamint a civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékeny-
ségének támogatásában.” 

Szakemberke pze si e s pe nzü gyi ismeretterjeszte si teve kenyse g folytata sa, illeto leg ta mogata sa, az 

e rte kteremte sben e s e rte kmego rze sben valo  aktí v ko zremü ko de s, valamint a jo le ti, karitatí v ce lü  

adoma nyoza s – mint a ta rsadalmi felelo sse gva llala s kerete ben ve gzett teve kenyse gek – az MNB 

o nke nt va llalt, egye b feladatai ko ze  tartoznak. A to rve ny – a kora bbi szaba lyoza sto l elte ro en – 

taxatí van meghata rozta a jegybank egyes beve teleit. Ezek ko zo tt – szokatlan szaba lyoza si megol-

da ssal6 – megjelo lte a bí rsa gbeve telek ce lhoz ko to tt felhaszna la sa nak leheto se ge t, e s a teljes ko rü  

felhaszna la shoz egyfajta e rdekeltse get kapcsolt7. A 170. § (3) bekezde se szerint „Az MNB által ki-

szabott bírságból származó bevétel 

a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására, 

b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatá-
sára, 

c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, vala-
mint ezen célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktú-

                                                 
5 2013. e vi CXXXIX. to rve ny a Magyar Nemzeti Bankro l 
6 Az EU pe nzü gyi rendelete ben (Financial Regulation) is deklara lt, a ltala nosan elfogadott ko ltse gvete si szaba ly az ü n. globa lis 
fedezet elve (Principle of universality), ami szerint nem lehet elo re meghata rozott beve telbo l elo re meghata rozott kiada st 
finanszí rozni, mert az o sszes beve tel forra sa az o sszes kiada snak (total revenue shall cover total payment 
appropriations), illeto leg kiada sok teljesí te se t meghata rozott beve telekhez ko tni. 

7 A to rve ny 170. § (2) bekezde se a bí rsa gbeve telek ma s ce lü  felhaszna la sa t nem is tette leheto ve , mert a fel nem haszna lt o sszeg 
eredme nytartale k java ra to rte no  elsza mola sa t í rta elo . 
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ra fejlesztésére, 

d) alapítványi támogatásra, valamint 

e) karitatív célra 

fordítható.” 

A Magyar Nemzeti Bank törvényesen folytat támogatási tevékenységet. Nincs jele annak, 

hogy ezzel elsődleges céljainak elérését, alapvető feladatainak ellátását veszélyeztetné. 

Támogatási tevékenységét Társadalmi Felelőségvállalási Stratégiája alapozza meg, amit 

országgyűlési határozat legitimál.8 

A támogatási tevékenység belső szabályozása 

A ta mogata sokkal kapcsolatos belso  szaba lyoza s a vizsga lt ido szak nagyobb re sze ben me g nem 

volt kello en o sszehangolt, a ttekintheto  e s re szletes. A 2016. e v ve ge re a Szervezeti és Működési 

Szabályzat a ta mogata si keretekkel gazda lkodo  bizottsa gok alapveto  feladatait (valamint a ko z-

remü ko do  szervezeti egyse gek teendo it) meghata rozta, mike nt mü ko de sü k ce lja t, a ta mogata si 

ke relmek kezele se t, a do nte sek e s a ta mogata si szerzo de sek elo ke szí te se t, a kedvezme nyezettek 

elsza moltata sa t, az adminisztra cio s e s titka rsa gi teendo ket ella to  szervezeti egyse gek ko telezett-

se geit is. Az egyes belso  mü ko de si ke rde sekro l szo lo  elnöki utasítás a ta mogata si teve kenyse g 

ce lrendszere t, a ta mogata sokkal kapcsolatos hata sko ro ket, a bizottsa gok szeme lyi o sszete tele t, 

do nte shozatali rendje t e s besza mola si ko telezettse ge t szaba lyozta, e s kijelo lte a titka ri, pe nzü gyi 

e s adminisztra cio s feladatokat ella to  szervezeti egyse get. Az Ismeretterjesztési és Támogatási 

Bizottság (ITB) ügyrendje re szletesen leí rta a bizottsa g joga lla sa t, o sszete tele t, jog- e s hata sko -

re t, a bizottsa gi ü le sek rendje t e s az ü le sekro l ke szü lo  jegyzo ko nyvek tartalma t, a do nte sek elo ke -

szí te se t, a ta mogata si alapelveket, a bizottsa g hata rozatairo l szo lo  ta je koztata si ko telezettse get, 

valamint a titka rsa gi feladatokat. Az ITB ü gyrendje nek fü ggele ke t alkoto  támogatási kézikönyv 

meghata rozta a ta mogata si ke relmek benyü jta sa val kapcsolatos re szletes ko vetelme nyeket, a bi-

zottsa gi do nte sek elo ke szí te se ne l figyelembe veendo  szempontokat (kü lo n kite rve a moneta ris 

finanszí roza s tilalma nak e rve nyesí te se re), a ta mogata si szerzo de s elo ke szí te si feladatait, a ta mo-

gata s felhaszna la sa ro l ke szí tendo  pe nzü gyi elsza mola s e s szakmai besza molo  elke szí te se vel e s 

                                                 
8 Az MNB 2014. e s 2015. e vro l szo lo  ü zleti jelente se e s besza molo ja elfogada sa ro l hozott 58/2015. (XI. 24.) OGY hata rozat e s 
6/2017. (III. 10.) OGY hata rozat. 
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elfogada sa val kapcsolatos elo í ra sokat, valamint a ta mogata si ce lü  kifizete sek nyilva nossa gra ho-

zatala nak rendje t. 

A 2013 jü niüsa ban le trejo tt Ko zgazdasa gi Gondolkoda s Ta mogata sa nak Tana csa, valamint Isme-

retterjeszte si e s Jo szolga lati Bizottsa g ke t ho nappal ke so bbi o sszevona sa val le trehozott ITB mü -

ko de si kereteit az ütasí ta s 2013. november 1-to l hata lyos szo vege n vezette k a t. Az ITB szaba lyo-

zott elja ra sa to l elte ro  esetekre vonatkozo  hata sko ri e s elja ra si ke rde seket csak a 2016. szeptem-

ber 28-a to l hata lyos ütasí ta s í rta elo . Az elo te rbe kerü lt kültüra lis ce lü  ta mogata si jogcí m szinte n 

ekkor kerü lt az elno ki ütasí ta sba. 

A 2013 ko zepe ig mü ko do  Ta mogata si bizottsa g e s Tüdoma nyos bizottsa g hata sko re t, o sszete te-
le t, mü ko de si rendje t e s az alkalmazando  ta mogata si elveket elno ki hata rozatok hagyta k jo va , e s 
azok nem o lto ttek ü gyrendi forma t. A Ko zgazdasa gi Gondolkoda s Ta mogata sa nak Tana csa e s az 
Ismeretterjeszte si e s Jo szolga lati Bizottsa g esete ben hasonlo  volt a helyzet azzal a kü lo nbse ggel, 
hogy a hata rozatot az igazgato sa g fogadta el. A ke t bizottsa g o sszevona sa t ko veto en, 2013 aü-
güsztüsa to l mü ko do  ITB-re vonatkozo  aktüaliza lt hata rozat nem szü letett. Az ü j o sszete telü  ITB-
ben a jegybanki alapfeladatot ella to  egyes terü letek vezeto i (a moneta ris politika e rt, pe nzü gyi 
stabilita se rt e s hitelo szto nze se rt felelo s alelno k, a statisztika e rt felelo s alelno k, a moneta ris poli-
tika e rt felelo s ü gyvezeto  igazgato  e s a pe nzü gyi stabilita se rt e s hitelo szto nze se rt felelo s ü gyveze-
to  igazgato ) ma r nem kaptak szerepet. 

Az egyes belso  mü ko de si ke rde sekro l szo lo  elno ki ütasí ta s viszonylag gyakori mo dosí ta sai to bb-

nyire nem e rintette k a ta rsadalmi felelo sse gva llala shoz kapcsolo do  ta mogata si teve kenyse get. A 

releva ns mo dosí ta sok a hata sko ro k a trendeze se vel, a ta mogata si kerettel gazda lkodo  bizottsa gok 

e s szeme lyi o sszete telü k a talakí ta sa val, a bizottsa gok mü ko de si jellemzo inek va ltoztata sa val vol-

tak kapcsolatosak. 

A 2014-2016. e vekben az MNB sza mos „strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda st” ko to tt. Ezek 

to bbse ge nek – illeto leg a felso oktata si inte zme nyeknek nyü jtott ta mogata sok (mint pl. a kiva lo sa -

gi o szto ndí j) egy re sze nek – elo ke szí te se, do nte si e s lebonyolí ta si folyamata nem a hata lyos elno ki 

ütasí ta sban a ta mogata sokra vonatkozo  elja ra si szaba lyok szerint to rte nt. Az együ ttmü ko de si 

mega llapoda sokat nem elo zte meg a kedvezme nyezettek ta mogata si ke relme e s annak bizottsa gi 

elbí ra la sa. Az együ ttmü ko do  partnerek ko re t az igazgato sa g (pe lda ül 2013 decembere ben) az ITB 

indokola st nem tartalmazo  javaslata alapja n hata rozta meg. A felso oktata si inte zme nyi ta mogata -

sok esete ben az igazgato sa gi do nte s elo terjeszto je – az ITB helyett – az Oktata si igazgato sa g volt. 

E szaba lyoza si hia nyossa got a Belso  elleno rze si fo oszta ly 2016. e vi vizsga lata a llapí totta meg. 

A 40/2015. sza mü  vizsga lati jelente s szerint: „Az MNB által nyújtott támogatásokra vonatkozó 
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belső szabályzatok áttekintése során azt tapasztaltuk, hogy 

a)  az MNB-n belül a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (PFK) és a Kommunikációs és pénzügyi 
ismeretterjesztési igazgatóság (KPI) van nevesítve a támogatások adminisztrációs feladatainak 
ellátása terén (Egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás), míg a gyakorlatban 
egyes esetekben egyéb szervezeti egységek is részt vettek támogatási feladatok ellátásában; 

b)  vannak az MNB Alapokmányából levezetett, a 2014 júniusában kihirdetett Társadalmi Felelős-
ségvállalási Stratégiában (CSR) és az ITB ügyrendben írásban lefektetett, igazgatóság által jóvá-
hagyott alapelvek, valamint támogatási szempontok, azonban a működő gyakorlat alapján a be-
jövő kérelmek kezelésére vonatkozó szabályok nem kellően részletesek, az ügykezelés nem min-
den esetben egységes;” 

Az ITB 2014 janüa rja o ta rendelkezik ü gyrenddel, amit 2015. ma jüsa ig maga hagyott jo va , ezt 

ko veto en az igazgato sa g szentesí tett. Egyes hata sko ri elo í ra sok a 2014. ma rciüs e s 2016. szept-

ember ko zo tti ido szakban nem voltak o sszhangban az „egyes belso  mü ko de si ke rde sekro l” szo lo  

elno ki ütasí ta sban, valamint az igazgato sa g ü gyrendje ben foglaltakkal. 

Az elno ki ütasí ta s a bizottsa g hata sko reke nt hata rozta meg az egyes ta mogata si ke relmek elbí ra -
la sa t, e s annak fü ggve nye ben a ta mogata s me rte ke re e s forma ja ra vonatkozo  do nte st. Az ITB 
2014. ma rciüs 4-e to l hata lyos ü gyrendje ezzel szemben a bizottsa g ü le seiro l e s hata rozatairo l a 
ke relmezo knek szo lo  ta je koztata st – az erre vonatkozo  szakasza ban – az igazgato sa g jo va hagya -
sa to l tette fü ggo ve . Az ITB ü gyrendje bo l hia nyzott az igazgato sa g ü gyrendje nek azon elo í ra sa ra 
to rte no  hivatkoza s, hogy az igazgato sa g hata sko re be tartozik „az éves gazdálkodási tervben nem 
szereplő egyéb, 30 M Ft feletti egyedi, nem üzleti döntések meghozatala”. 

Az elno ki ütasí ta s felhatalmaza sa nak hia nya ellene re a 2014. jü niüs 10-e to l hata lyos ITB ü gyren-
det a kültüra lis ce lü  ta mogata si ke relmek elbí ra la sa e s a strate giai partnerekre vonatkozo  javas-
latte tel joga val ege szí tette k ki. Az ITB 2014. jü niüs 10-e n tartott ü le se ro l ke szí tett jegyzo ko nyv 
szerint az ü gyrend nem szerepelt a bizottsa g napirendje n, e s hata rozat sem szü letett arro l. A mo -
dosí tott ü gyrendet a bizottsa gi jegyzo ko nyv melle kleteke nt csatolta k az igazgato sa g 2014. jü niüs 
16-i ü le se re ke szí tett elo terjeszte shez, de sem megjegyze st nem fü ztek hozza , sem jo va hagya st 
nem ke rtek a mo dosí ta sokhoz. 

A belso  szaba lyok ko zo tti ellentmonda sokat „az egyes belso  mü ko de si ke rde sekro l” szo lo  elno ki-

ütasí ta s e s az ITB ü gyrendje nek mo dosí ta sa szü ntette meg. Ennek sora n hasznosí totta k a Belso  

elleno rze si fo oszta ly mega llapí ta sait e s javaslatait is.9 Az ITB ü gyrendje hez fü ggele kke nt csatolt 

ta mogata si ke ziko nyv re szletes elo í ra sokat tartalmaz a ke relmek bizottsa g ele  terjeszte se nek e s a 

ta mogata si szerzo de sek megko te se nek elo ke szí te shez, valamint a szerzo de sben elo í rt felte telek 

e s a kedvezme nyezett re sze re meghata rozott ko telezettse gek (elsza mola s) teljesí te se nek nyomon 

ko vete se hez e s elleno rze se hez.  

                                                 
9Az MNB ta mogata si rendszere (40/2015. sz. e s 9/2017. sz. vizsga lati jelente sek)   
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A 2014-2016. e vekben a Jogi igazgato sa g a moneta ris finanszí roza s tilalma nak alkalmaza sa ban 

azt tekintette me rvado nak, hogy a ta mogata st ige nylo  ko ltse gvete si szerv (pl. o nkorma nyzat, 

szí nha z), a llami tülajdonü  gazdasa gi ta rsasa g azt a teve kenyse get, amire a ta mogata st ke rte – az 

alapí to  vagy le tesí to  okirata szerint – alapteve kenyse gke nt, ko zfeladatke nt folytatta-e. A jogi ve -

leme nyeze st ko veto en egyes ke relmek elütasí ta sa mellett ma s esetekben sor kerü lt – a ta mogata -

si ce lok megva ltoztata sa t ko veto en – a ke relmek teljesí te se re. Ez a gyakorlat nem akada lyozta 

meg azt, hogy az MNB pl. mü zeüm e s ma s kültüra lis szervezet sza ma ra alapteve kenyse gke nt ella -

tott feladatokhoz is ta mogata st nyü jtson.  

A hata lyos szaba lyoza s szerint ta mogata si ke relem kiza ro lag alapí tva nyto l, egyesü letto l, egyha zto l 

e s nonprofit gazdasa gi ta rsasa gto l fogadhato  be (ko zszektorba sorolt szervezetto l nem), amito l 

azonban az igazgato sa g egyedi esetekben elte rhet. 

Az MNB támogatási tevékenységének belső szabályozása 2016 végén a feladat- és hatáskö-

röket, felelősséget világosan meghatározta, a követelményekre és a teendőkre vonatkozó-

an kellően részletes előírásokat tartalmaz. 
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A támogatás filozófiája, pénzügyi kerete és összetétele 

Társadalmi felelősségvállalás 

A vizsga lt ido szakban folytatott ta mogata si teve kenyse get filozo fia ja ban, ce lrendszere ben egy-

ma sto l jelento sen elte ro  strate gia k hata rozta k meg. A 2008 e s 2013 ko zo tt hata lyos strate gia szo-

rosabban ko to do tt a jegybanki alapteve kenyse ghez, a szervezet belso  mü ko de se hez e s a ko rnye-

zete vel valo  viszonyhoz. A Ko ztüdatos jegybank ne ven 2008-ban jo va hagyott ta rsadalmi felelo s-

se gva llala si strate gia arra helyezte a hangsü lyt, hogy a szervezet a mü ko de se sora n figyelemmel 

legyen teve kenyse ge nek ta rsadalmi, sze lesebb e rtelemben vett gazdasa gi, valamint ko rnyezeti 

hata saira; leheto se geihez me rten o sszta rsadalmi jelento se gü  ü gyeket ta mogasson, kiemelten a 

pe nzü gyi kültü ra fejleszte se, a ko rnyezetve delem e s a ta rsadalmi egyenlo se g terü lete n10. Strate gi-

ai ce lla  va lt a lakossa g pe nzü gyi kültü ra ja nak fejleszte se, aminek a megvalo sí ta sa hoz az MNB a 

saja t programok (tana rok e s dia kok oktata sa, tova bbke pze se, vete lkedo k rendeze se, a La togato -

ko zpont mü ko dtete se stb.) mellett kü lo nfe le – pe nzü gyi ismeretterjeszte st szolga lo  – rendezve -

nyek, kiadva nyok, valamint alapí tva nyok, hazai e s kü lfo ldi szakmai szervezetek sza ma ra folyo sí -

tott ta mogata st. 2010-2013 ko zo tt e vente 204-266 millio  forintot adott a kedvezme nyezetteknek. 

(1. sz. melléklet) 

A 2013 decembere ben jo va hagyott ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja szerint a jegybank a 

Pallas Athe ne  Ko zgondolkoda si Programja – elso sorban alapí tva nyai ü tja n to rte no  – megvalo sí ta -

sa mellett ko zvetlenü l is szerepet kí va n va llalni az e rte kteremte sben, a nemzeti e rte kek, a szelle-

mi e s kültüra lis o ro kse g mego rze se ben, az e rte kek ko zvetí te se ben. Karitatí v ce lü  adoma nyoza ssal 

e s o nke ntes teve kenyse ggel pedig hozza  kí va n ja rülni a ko zo sse ge pí te shez, a ha tra nyos helyzetü  

emberek e s csoportok e letmino se ge nek, ese lyegyenlo se ge nek javí ta sa hoz, valamint a rendkí vü li 

e lethelyzetek okozta nehe zse gek enyhí te se hez.   

Pénzügyi keretek 

A CSR-strate gia ban ce lke nt megjelo lt e rte kteremte sre, e rte kmego rze sre, kültü ra-ta mogata sra a 

                                                 
10 La sd: Az MNB 2012. e vi e ves jelente se (4. pont) 
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to rve nyi elo í ra sok a bí rsa gbeve telekbo l nem biztosí tanak leheto se get. A hata lyos jegybanki to r-

ve ny nem za rja ki azt, hogy a 170. § (3) bekezde se ben meghata rozott ta mogata si leheto se gek ki-

haszna la sa e rdeke ben szü kse ges ra fordí ta sok ko re ma s forra sokbo l bo ví theto  legyen. Ez a ko rü l-

me ny – a rendelkeze sre a llo  dokümentümok szerint – az MNB sza ma ra nem vetett fel proble ma t, 

eze rt az igazgato sa g ü gy do nto tt, hogy ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja megvalo sí ta sa nak 

finanszí roza sa ra tova bbi anyagi forra st is ige nybe vesz. Do nte se t elso dleges ce ljai megvalo sí ta sa -

nak e s alapveto  feladatai ella ta sa nak vesze lyeztete se ne lkü l e rve nyesí tett gazda lkoda si fü ggetlen-

se ge vel, abbo l fakado  kompetencia ja val, valamint a bí rsa gbeve telek bizonytalansa ga val, hosszabb 

ta von va rhato  cso kkene se vel indokolta.11 Az e ves bí rsa gbeve telek e s a ta mogata sokra fordí thato  

pe nzü gyi keretek viszonya t ügyanakkor nem tiszta zta. 

1. ta bla zat 

Bírságbevételek és támogatások (millió Ft) 

Megnevezés 2014 2015 2016 

E ves bí rsa gbeve tel12 2 425,2 1 122,3 1 351,7 

O sszes kifizetett ta mogata s 2 589,5 2 585,3 2 392,3 

Ebbo l: to rve nyben nevesí tett ta mogata sra fordí tva 1 465,7 1 474,2 1 101,7 

A 2014-2016. e vekre vonatkozo an az igazgato sa g egy 2013. szeptemberi hata rozata ban a ta rsa-

dalmi felelo sse gva llala si program e ves ta mogata si kerete t e vi 600 millio  Ft-ban, ha rom e vre 

1,8 millia rd Ft-ban hata rozta meg. Ezzel egyidejü leg – meg nem nevezett – ta mogata si ce lokra a 

2014. e vi mü ko de si ko ltse gterv 5%-a nak megfelelo  o sszeget a llapí tott meg13.  

A jegybank o sszes mü ko de si ko ltse ge 2010-2013-ban e vi 12-13 millia rd Ft-ot, 2014-2016-ban 
(o sszefü gge sben az MNB-PSZA F fü zio val) 35-41 millia rd Ft-ot tett ki. A ta mogata sok ara nya 
2010-ben me g 1,5% volt, ami 2011-ben 1,8%-ra, 2012-ben 2,0%-ra no tt, 2013-ban 1,9% lett.  

A ko vetkezo  ke t e vben az 5%-os ara nyü  pe nzü gyi keretet a vonatkozo  igazgato sa gi hata rozatok14 

ma r a ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia forra sake nt jelo lte k meg. A kereto sszeg me rte ke t a 

ko ltse gterv mo dosí ta sa esete n – a mo dosí tott ko ltse gvete s alapja n sza molva – va ltoztatta k. Az 

igazgato sa g e v ko zben – figyelmen kí vü l hagyva saja t hata rozatait – a ta mogata si keret etto l fü g-

getlen emele se ro l is rendelkezett; ke t alkalommal az E rte kta r program pe nzü gyi kerete bo l to rte -

                                                 
11 La sd: A Magyar Nemzeti Bank ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja 2014. (1.2. pont) 
12 Forra s: az igazgato sa g 2015. febrüa r 25-i, 2016. febrüa r 24-i e s 2017. febrüa r 23-i ü le se re ke szí tett jelente sek. 
13 Az igazgato sa g 12/2013. (09. 30.) sza mü  hata rozata. 
14 Az igazgato sa g 291/2014. (12. 15.) sza mü  e s 282/2015. (12. 15.) sza mü  hata rozata. 
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no  a tcsoportosí ta ssal15, ha romszor a pe nzü gyi forra s megjelo le se ne lkü l16. 2014-ben a bí rsa gbe-

ve telek felhaszna la sa ro l kü lo n hata rozatban is inte zkedett17. 

2. ta bla zat 

Az igazgatóság által meghatározott támogatási keret és túllépése (millió Ft) 

Megnevezés 2014 2015 2016 

5 %-os ta mogata si keret18  1 733,3 1 910,5 2 039,7 

Az 5%-os keret tü lle pe se      854,6    674,8     352,7 

Igazgato sa gi keretemele s     950,0  1 019,0     650,0 

A CSR-strate gia ban megfogalmazott ce lok ko zü l a terme szeti e s az e pí tett ko rnyezet ira nti felelo s-

se g ko re ben felmerü lt mü ko de si e s fejleszte si ko ltse geket a jegybank saja t ra fordí ta ske nt sza mol-

ta el, a münkava llalo k ira nti felelo sse ge t illeto en (a Sportko rnek ko ltse gke nt elsza molt ra fordí ta -

sokon felü l jüttatott) ta mogata ssal finanszí rozta. 

A Sportko r finanszí roza sa 2008 o ta to rte nik ta mogata s forma ja ban. Ennek o sszege az üto bbi 
nyolc e vben 36,8 e s 130,0 millio  Ft ko zo tt szo ro dott. 2010-2013-ban a Sportko r az o sszes ta mo-
gata s egyharmada t (2012-ben a fele t) kapta, e s a jo le ti, karitatí v ce lü nak tekintheto  ta mogata sok 
fele t, ha romnegyede t reprezenta lta. 

2014-től az MNB ugyancsak a CSR filozófiájára alapozta támogatási stratégiáját, de azt a 

korábbi időszakhoz képest egy nagyságrenddel nagyobb pénzügyi forrásokat igénybe ve-

vő, összegében és arányaiban is lényegesen markánsabb mecénási szerepvállalással való-

sította meg a kulturális, az egészségügyi, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok és más 

karitatív, jóléti tevékenységek támogatása terén. 

A támogatások összetétele 

Az MNB 2013-ban e s 2014-ben hat Pallas Athe ne  alapí tva nya nak 247 millia rd Ft pe nzbeli alapí to i 

vagyont e s 2,4 millia rd Ft ingatlanvagyont adott a t. A pe nzbeli hozza ja rüla st 2015-ben e s 2016-

ban tova bbi 12,6 millia rd Ft-tal kiege szí tette. A ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia megvalo sí -

ta sa ra – 2014-to l kezdo do en – ezen felü l a mü ko de si ko ltse gterv 5%-a nak megfelelo  pe nzü gyi 

                                                 
15 Az igazgato sa g 30/2015. (02. 25.) sza mü  e s 176/2016. (09. 27.) sza mü  hata rozata. 
16 Az igazgato sa g 290/2014. (12.15.) sza mü , 222/2015. (09. 29.) sza mü  e s 282/2015. (12. 15.) sza mü  hata rozata. 
17 Az igazgato sa g 104/2014. (05. 14.) sza mü  hata rozata. 
18 Az MNB e ves jelente seiben “mo dosí tott mü ko de si ko ltse gterv” megneveze sü  adatokkal sza molva. 
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keretet hagyott jo va . Ko zvetlen pe nzbeli ta mogata s forma ja ban – ke pze si e s pe nzü gyi ismeretter-

jeszte si, kültüra lis, valamint jo le ti e s karitatí v ce lokra – az üto bbi ha rom e vben e vente 2,4-2,6 mil-

lia rd forintot ko lto tt, egy nagysa grenddel meghaladva ezzel a 2013 elo tti szintet.  

A 2010-2012. e vekben a jegybankszakmai terü leten a ta mogata sok a tüdoma nyos szervezetek 

(kütato inte zetek, hazai e s nemzetko zi egyesü letek, szo vetse gek), ko zgazdasa gi tartalmü  kiadva -

nyok, folyo iratok, szakkolle giümok, konferencia k e s egye b rendezve nyek finanszí roza sa t ce lozta k. 

A pe nzü gyi ismeretterjeszte s jellemzo en a Pe nzira nytü  Alapí tva ny e s a Pe nzü gyi Kültü ra Fejlesz-

te se e rt Alapí tva ny ta mogata sa n keresztü l valo sült meg. (Ilyen jogcí men sza molta k el pe lda ül a 

La togato ko zpontot felkereso  dia kok ütaza si ko ltse geinek megte rí te se t is.) 

A 2010-2012. e vi ta mogata sok nagyja bo l fele-fele ara nyban oszlottak meg a jegybankszakmai e s a 

pe nzü gyi ismeretterjeszte si ce lok ko zo tt. Ezek sü lya a vizsga lt ido szakot megelo zo en – a 2006. e vi 

13 %-ro l – fokozatosan no tt a 2010. e vi 50 %-ra, o sszege pedig ko zel ha romszorosa ra emelkedett. 

2013-ban az e ce lokra fordí tott ta mogata sok ara nya 30% ko rü li szintre cso kkent, amit a Pe nzü gyi 

Kültü ra Fejleszte se e rt Alapí tva ny megszü ntete se, a Pe nzira nytü  Alapí tva ny ta mogata sa nak me r-

se kle se e s az ütaza si ko ltse gte rí te s elsza mola sa nak megva ltoztata sa együ ttesen ide zett elo . 

A ta rsadalmi egyenlo se g elo segí te se jegye ben jo le ti, karitatí v ce lokra a 2010-2011. e vi ta mogata -

sok fele t, 2012-2013-ban enne l is nagyobb ara nya t fordí totta. (Saja t sportko re nek ta mogata sa 

ne lkü l az ara ny 12 e s 30 % ko zo tt mozgott.) A karitatí v ce lü  adoma nyok jellemzo  csatorna ja a 

jegybank a ltal alapí tott Ko zjo e rt Alapí tva ny e vi 7,6-17,2 millio  Ft-os ta mogata sa, a llando  kedvez-

me nyezettje pedig a Nemzetko zi Gyermekmento  Szolga lat volt e vi 15-20 millio  Ft-os jüttata ssal. 

2013 ütolso  ho napjaiban ma s egyesü letek, alapí tva nyok jelentek meg kedvezme nyezettke nt, no -

velve a karitatí v ce lü  ta mogata sok sü lya t.   

A Nemzetko zi Gyermekmento  Szolga lattal az MNB 2007 febrüa rja ban ko to tt hata rozatlan idejü  
ta mogata si szerzo de st, amelyben va llalta, hogy e vente 15 millio  Ft-tal ja rül hozza  a szervezet 
azon teve kenyse ge hez, amely a beteg, e hes, a llami gondozott e s egye b okbo l ha tra nyos helyzetü  
gyermekek ta mogata sa ra, a gyermekege szse gü gyi e s fogyate kos gyermekek fejleszte se re fenntar-
tott inte zetei mü ko dtete se re ira nyül. 2009-ben a Magyar Koraszü lo tt Alapí tva ny e s a Magyar Va-
kok e s Gyenge nla to k Orsza gos Szo vetse ge kapott egyenke nt 18,7 millio  Ft-os ta mogata st. (A jo le ti 
e s karitatí v ce lü  ta mogata sok o sszege e s ara nya me gsem no tt ebben az e vben, mert a Sportko r fi-
nanszí roza sa visszaesett.) 

2013-ban a Nemzetko zi Gyermekmento  Szolga lat mellett a Nagycsala dosok Orsza gos Egyesü lete 
e s 7 alapí tva ny (pl. Szemem Fe nye - A Beteg Gyermekeke rt Alapí tva ny, Csodala mpa O haj-So haj 
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Kí va nsa gteljesí to  Alapí tva ny, Hallgass A Szí vedre Alapí tva ny) kapott e vi 1-3 millio  Ft ko zo tti ta -
mogata st. 

Az MNB egyedü li alapí to ja a Ko zjo e rt Alapí tva nynak, melynek ce lja terme szetes vagy jogi szeme -
lyek re sze re elso sorban szocia lis, hümanita riüs jellegü  ta mogata sok nyü jta sa, eseti ke relmek, il-
letve az Alapí tva ny a ltal meghirdetett pa lya zatok alapja n19. 

2006-ban a jegybank 32,3 millio  Ft-tal, 2007-ben 19,5 millio  Ft-tal (az Alapí tva ny ko zbeiktata sa -
val) ta mogatta a nyügdí jasait. A 2007. e vi alapí tva nyi ta mogata s 84%-a t (az az e vi o sszes jegy-
banki ta mogata s 60%-a t) a politikai ü ldo ztete st szenvedettek ka rpo tla sa cí me n jüttatott, 
166,0 millio  Ft o sszegü  ta mogata s jelentette (amiro l sem az e ves jelente sekbo l, sem egye b helyro l 
nem lehetett tova bbi informa cio hoz jütni). 

A 2008. e vi strate gia ban a kültüra lis e rte kek ve delme e s gyarapí ta sa nem jelent meg, e s az MNB 

2009-to l 2013 ko zepe ig – a Magyar Nemzeti Mü zeümnak a tadott e rmeken tü l – nem is jüttatott 

pe nzeszko zt a kültü ra ta mogata sa ra. A mece na si szerep 2013. ma sodik fe le ve to l jelent meg isme t 

a jegybank ta mogata si rendszere ben, gyakorlatilag a ke pze si, pe nzü gyi ismeretterjeszte si ce lü  

ta mogata sok rova sa ra. A 2013. aügüsztüs e s okto ber ho napokban szü letett do nte sek ügyanakkor 

e ta mogata sokat karitatí v ce lü nak tü ntette k fel, mivel az MNB 2013 o sze n hata lyos ta mogata si 

elvei a kültüra lis ce lü  adoma nyoza sra nem adtak leheto se get. 

Kültüra lis ce lokra – egyebek ko zo tt zenei e s ke pzo mü ve szeti eseme nyekre, fesztiva lokra, lapki-
ada sra, egyha zi e pü letek felü jí ta sa ra – az MNB 2006-ban me g viszonylag magas o sszeget fordí -
tott. Az o sszesen 197,9 millio  Ft ta mogata s fo  kedvezme nyezettje a Sze pmü ve szeti Mü zeüm e s a 
Liszt Ferenc Zenemü ve szeti Egyetem volt (98,6 millio  Ft-tal, illetve 27,8 millio  Ft-tal). 2013-ban 
hat kedvezme nyezett jütott o sszesen 38,5 millio  Ft ta mogata shoz. A ta mogata sok szobrok fela llí -
ta sa hoz, illeto leg felü jí ta sa hoz, irodalmi e s csala di folyo iratok megjelentete se hez, fiatal mü ve szek 
alkoto münka ja hoz e s ko ze piskolai hagyoma nyo rze shez ja rültak hozza . 

A strate giai ce lrendszerben ve grehajtott hangsü lyeltolo da s, a mece na si szerepko r elo te rbe helye-

ze se a ta mogata si jogcí mek egyma shoz viszonyí tott ara nya t gyo keresen a trendezte, a megvalo sí -

ta shoz rendelt pe nzü gyi forra sok nagysa grenddel to rte nt megemele se az egyes ta mogata si jogcí -

mek pe nzü gyi kereteit to bbszo ro se re no velte. 

                                                 
19 Forra s: a Magyar Nemzeti Bank ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja 2014. - 2.2.1.1 pont 
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A ke pze si, pe nzü gyi ismeretterjeszte si ce lü  ta mogata sok a kora bbi e vek 100 millio  Ft ko rü li szint-

je ro l 500 millio  Ft-ot meghalado  szintre no ttek, 40-50%-os re szesede sü k me gis 22-35%-ra esett 

vissza. A jo le ti, karitatí v ce lü  ta mogata sok 560-ro l 2015-ben ma r 870 millio  Ft fo le  emelkedtek, 

de ara nyük valamelyest me gis cso kkent. 

A ke pze si, pe nzü gyi ismeretterjeszte si ce lü  ta mogata sok 2014-ben 900 millio  Ft fo le  fütottak fel, 
ami azzal fü gg o ssze, hogy az MNB 424,0 millio  Ft-ot adott a t – a hazai lakossa g pe nzü gyi kültü ra -
ja nak e s pe nzü gyi tüdatossa ga nak fejleszte se ce lja bo l folytatott programok finanszí roza sa ra – a 
Pe nzira nytü  Alapí tva nynak, mintegy „felto ke sí tve” azt.  (2013-ban az alapí tva ny ta mogata sa ra 
me g 24,0 millio  Ft-ot, 2016-ban ma r csak 1,2 millio  Ft-ot fordí tott a jegybank, 2015-ben pedig 
ma r nem folyo sí tott ta mogata st.) 

2014-ben az o sszes ta mogata s a kora bbi ido szakhoz ke pest egy nagysa grenddel emelkedett, amit 

alapveto en a kültüra lis ce lü  jüttata sok robbana s-szerü  megno vele se ide zett elo . Az MNB ta moga-

ta si rendszere n belü l – az ü j e rtelmeze st kapott CSR ba zisa n – ügyanis e rte kteremte s, e rte kmeg-

o rze s cí me n a megelo zo  e vekhez ke pest ü j elemke nt jelent meg a kültü ra-ta mogata s, ami az e vi 1 

millia rd Ft fo lo tti o sszege vel meghata rozo va  va lt. A 2014-2016. e vi ta mogata sok mintegy fele erre 

a terü letre ira nyült, azokbo l ma r 2014-ben 27 szervezet re szesü lt, sza mük a ko vetkezo  e vben 

me g emelkedett. (2. sz. melléklet) A pe nzü gyi ismeretterjeszte si e s karitatí v jogcí m esete ben is 
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to bbszo ro se re no tt a ta mogatott szervezetek e s eseme nyek sza ma, bo vü lt a ta mogata sok tartalma 

is.   

3. ta bla zat 

A kedvezményezett szervezetek számának (a támogatások összegének) alakulása 

Megnevezés 

Jegybankszakmai, 
pü gyi ismterjeszte si 
ce lü  jüttata sban 

re szesü lt 

Kültüra lis 
ce lü  jüttata sban 

re szesü lt 

Jo le ti, karitatí v 
ce lü  jüttata sban 

re szesü lt 

Összesen 
(millio  Ft) 

2006 25 (39) 21 (196) 7 (53) 53 (288) 

2010 31 (103) - 4 (101) 35 (204) 

2013 22 (77) 7 (38) 9 (124) 38 (239) 

2014 29 (905) 27 (1 124) 34 (560) 90 (2 589) 

2015 18 (601) 31 (1 111) 31 (872) 80 (2 585) 

2016 47 (537) 25 (1 291) 30 (564) 102 (2 392) 

2014-2016-ban sza zmillio s nagysa grendü  ta mogata sban re szesü lt a Sze pmü ve szeti Mü zeüm, a 

Mü ve szetek Palota ja, az Operaha z e s a Szentendrei Skanzen, tova bba  a Büdapest I. kerü leti o n-

korma nyzat is. 2016-ban az a ltala nos ce lü  (a pe nzü gyi kültü ra hoz ko zvetlenü l nem kapcsolhato ) 

ta mogata sok o sszege ma r megko zelí tette az 1,3 millia rd forintot. Ezt a ta mogata si jogcí met a 

jegybanki to rve ny 170. § (3) bekezde se – elte ro en a ma sik ketto to l – nem nevezi meg. 

A ta mogata si rendszert 2014-ig az eseti ta mogata sok jellemezte k. Pa lya zati rendszert az MNB 

csak konferencia k rendeze se e s a felso oktata si szakkolle giümok ko re ben, 2016-to l az ü n. Kiva lo -

sa gi O szto ndí j program kerete ben mü ko dtetett. Ezt a modellt 2014-to l a ha rom e vre szo lo , ü n. 

strate giai partneri e s a jellemzo en ke t e vre szo lo  szerzo de ses kapcsolatok ege szí tette k ki, ame-

lyek a ta mogata si leheto se gek no vekvo  ha nyada t ko to tte k le. Az elko telezettse g me rte ke a ko ze p-

ta von biztos pe nzü gyi forra sra sza mí to  kedvezme nyezettek sza ma ra kocka zatot jelenthet. 

2013-2016 ko zo tt az MNB 27 szervezettel ko to tt ha rome ves strate giai mega llapoda st, e s tova bbi 
8 szervezettel – jellemzo en ke t e vre vonatkozo  – szerzo de st. A strate giai partnerek ke tharmada 
kültüra lis terü leten mü ko dik. A 2-3 e ves szerzo de ses kapcsolatokbo l sza rmazo  ko telezettse gek 
teljesí te se re e vente 952,5 e s 1306,4 millio  Ft ko zo tti o sszeget, 2014-ben az o sszes ta mogata s 37, 
2016-ban ma r 56%-a t fordí totta k. 

A támogatások nagysága az utóbbi években – mind azok összegét és arányát, mind a rend-

szeresen támogatottak körét és tevékenységét tekintve – korábban nem tapasztalt mére-

teket öltött. A stratégiai megállapodásokkal nőtt a rendszeresen kedvezményezett szerve-
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zetek száma. 

A kérelmek elbírálása, a szerződések szabályszerűsége 

A 2010-2016. e vekben az MNB ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia inak megvalo sí ta sa hoz 

kapcsolo do  ta mogata si keretek felett rendelkezo  bizottsa gok a szaba lyozott elja ra si rendnek meg-

felelo en do nto ttek a ta mogata si ke relmek elfogada sa ro l vagy elütasí ta sa ro l. Do nte seiket a bizott-

sa gi ü le sen – esetenke nt ü le sen kí vü li í ra sbeli szavaza ssal – to bbnyire egyhangü an hozta k meg, e s 

– a Tüdoma nyos bizottsa g kive tele vel – a bizottsa gi ü le sro l ke szí tett jegyzo ko nyvben ro gzí tette k. 

A Tüdoma nyos bizottsa g a do nte seit – gyakran re szletes indokola ssal ella tott – hata rozatok for-

ma ja ban foglalta í ra sba. 

A Tüdoma nyos bizottsa g e s a Ta mogata si bizottsa g ü le seihez nem ke szí tettek í ra sos elo -
terjeszte st. A ta mogata si keret nagysa ga e s a korla tozott sza mü  ta mogata si ke relem miatt 
a ke relmek elo szü re se nek, szelekta la sa nak hia nya nem okozott ara nytalan terhet a bi-
zottsa gi tagoknak. A jegybankszakmai, pe nzü gyi ismeretterjeszte si ta mogata st ige nylo  
szervezeteket a bizottsa gi tagok szakmai teve kenyse gü k re ve n ismerte k. A karitatí v ta mo-
gata st ke ro  ü jabb szervezetek alacsony sza ma minima lis szinten tartotta annak kocka za-
ta t, hogy a bizottsa g jogosülatlanok sza ma ra í te ljen meg ta mogata st. 

A szakmai vagy pe nzü gyi szempontbo l hia nyos ke relmek elbí ra la sa t a bizottsa gok felfü ggesztet-

te k, e s csak a hia nypo tla st ko veto en do nto ttek ro lük. A Tüdoma nyos bizottsa g a ta mogata si ke -

relmek ha romnegyede t pozití van bí ra lta el, de ezek ko zel 40%-a t cso kkentett o sszegben hagyta 

jo va . A Ta mogata si bizottsa g az a ltala ta rgyalt ke relmek ko zel 60%-a t (amelynek do nto  to bbse ge 

maga nszeme lyto l sza rmazott) a Ko zjo e rt Alapí tva nynak tova bbí totta. A saja t hata sko rben elbí ra lt 

ta mogata si ke relmek kevesebb mint egyharmada t fogadta el, ko zel 90%-ükat az ige nyelt o sszeg-

gel. 

A Tüdoma nyos bizottsa g 2010 janüa rja to l 2013 febrüa rja ig 146 ta mogata si ke relmet bí ra lt el.  
111-et javasolt ta mogata sra, ebbo l 44-et a ke relemne l alacsonyabb o sszegben. Az elütasí tott ke -
relmek sza ma 35 volt. A Ta mogata si bizottsa g ebben az ido szakban 167 ke relemro l ta rgyalt, ko -
zü lü k 96-ot a Ko zjo e rt Alapí tva nyhoz tova bbí tott. Az elbí ra lt ke relmek ko zü l 23 esete ben a ke rt 
ta mogata st teljes, 3-na l cso kkentett o sszegben hagyta jo va . Az elütasí tott ke relmek sza ma 45. 

A bizottsa gi do nte sek motí vümai a 2010-2012. e vekben e s 2013 febrüa r ve ge ig a Tüdoma nyos 

bizottsa g tekintete ben – mind az elfogado , mind az elütasí to  hata rozatok esete ben – a hata roza-

tok re szletes indokola sa nak ko szo nheto en jo l rekonstrüa lhato k voltak. A Ta mogata si bizottsa g – 

ta bla zat-szerü en ke szí tett – jegyzo ko nyvei viszont az indokla st csak egy-egy to mondatban ro gzí -
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tette k. Mindke t bizottsa g alapelvke nt a ta mogatni ke rt teve kenyse g vagy eseme ny jegybanki teve -

kenyse ghez valo  illeszkede se t e rve nyesí tette a do nte seiben. A szakkolle giümi e s konferencia ta -

mogata sokna l a pa lya zatokban is meghirdetett szempontoknak megfelelo en e rte kelte k a ke rel-

meket.  

Ebben az ido szakban – a dokümentümok szerint – nem ke rte k ki a joga szok ve leme nye t a mone-
ta ris finanszí roza s tilalma val o sszefü gge sben, í gy elo fordült – nem jelento s o sszegben – a tilalmat 
se rto  ta mogata s. A Tüdoma nyos bizottsa g 2011-ben az ELTE Ta rsadalomtüdoma nyi Kara n terve-
zett ko zgazdasa gi elemzo  mesterke pze s tananyaga nak elke szí te se hez hagyott jo va  7 350 ezer, ha -
rom e vre 22 050 ezer Ft ta mogata st. Az akkor hata lyos felso oktata si to rve ny20 4. § (1) bekezde se 
e s az ELTE alapí to  okirata nak 4.3 e s 6.3 pontja szerint – a gazdasa gtüdoma nyok terü lete n (is) – a 
mesterke pze s alapteve kenyse gnek sza mí tott. 

Az igazgato sa g 2013 jü niüsa ban ü gy hata rozott, hogy a ma r jo va hagyott, de me g ki nem fizetett 

ta mogata sok alapja ül szolga lo  ke relmeket az akkor megalakülo  bizottsa goknak ü jra kell ta rgyal-

niük, ami szakada st okozott a ta mogata si teve kenyse g folyamatossa ga ban. A szü k ke t ho napig 

ne vlegesen fenna llo  bizottsa gok teve kenyse ge ro l nem a ll rendelkeze sre dokümentüm. A ta moga-

ta si ke relmek elbí ra la sa 2013 febrüa r ve ge t ko veto en csak aügüsztüsban, az ITB mü ko de se nek 

megkezde se üta n folytato dott. 

A ke t bizottsa g o sszevona sa val 2013 aügüsztüsa ban le trehozott ITB testü leti mü ko de se a bizott-

sa gi ü le sekro l ke szí tett jegyzo ko nyvek alapja n jo l nyomon ko vetheto . A jegyzo ko nyvek viszonylag 

re szletesen leí rta k a ke relmet benyü jto  szervezetekre vagy szeme lyekre vonatkozo  ha tte rinfor-

ma cio t, a ke relem ce lja t e s o sszege t, valamint az esetleges elo zme nyeket (kora bbi ke relmek, bi-

zottsa gi do nte sek, ta mogata sok). A bizottsa gi ü le sek elo ke szí te se t ve gzo  Kommünika ci-

o s e s pe nzü gyi ismeretterjeszte si igazgato sa g a ko ltse gvete si szervek e s ko zalapí tva nyok eseti 

ta mogata si ke relme esete n megke rte a Jogi igazgato sa g a lla sfoglala sa t a moneta ris finanszí roza s 

tilalma val o sszefü ggo  ke rde sben. A szakmai ta rgyü  ke relmekro l to bbnyire kike rte k a Kütata si 

fo oszta ly ve leme nye t. A szervezetek a ltal benyü jtott kültüra lis e s karitatí v ce lü  ke relmekne l az 

e rte kteremte s, e rte kmego rze s, illeto leg a segí tse gnyü jta s ta rsadalmi jelento se ge nek, sü lya nak 

objektí v elbí ra la sa megalapoza sa hoz viszont sem az Igazgato sa g, sem az ITB nem ige nyelt szake r-

to i ko zremü ko de st. 

                                                 
20 2005. e vi CXXXIX. to rve ny a felso oktata sro l 
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Az ITB a 2013 aügüsztüsa to l 2016 ve ge ig megta rgyalt ta mogata si ke relmek o to de t a Ko zjo e rt 

Alapí tva nynak vagy valamelyik Pallasz Athe ne  alapí tva nynak tova bbí totta. A maga nszeme lyekto l 

e rkezett adoma nyoza si ke re sek a thelyeze se ne l a bizottsa g ko vetkezetesen ja rt el. A szervezetek 

karitatí v, pe nzü gyi ismeretterjeszte si vagy kültüra lis ce lü  ta mogata si ke relmei befogada sa nak 

vagy valamely alapí tva nyhoz tova bbí ta sa nak do nte si gyakorlata viszont nem volt a tla thato . Az e 

do nte sekne l alkalmazott szempontok a dokümentümokbo l nem voltak megismerheto k, mert a 

jegyzo ko nyvek a do nte sek indokait nem tartalmazta k. E gyakorlat a ta mogata si rendszerben el-

lentmonda sokhoz e s a jegybanki alapí tva nyokkal valo  a tfede sekhez vezetett. 

Ne ha ny pe lda az alapí tva nyoknak tova bbí tott ke relmekbo l: 

A Sze chenyi Istva n Szakkolle giüm 2015-ben ne gy e vre 88,5 millio  Ft, a Je züs Ta rsasa ga Alapí t-
va ny 2016-ban ha rom e vre 89,7 millio  Ft ta mogata st ke rt szakkolle giümi programokra. A szak-
kolle giümokat az MNB hagyoma nyosan ta mogatta, de ezekben az esetekben a ke relmeket – in-
dokla s ne lkü l – a Pallas Athe ne  Domüs Scientiae Alapí tva nyhoz tova bbí totta k. 

Az ITB a ha tra nyos helyzetü  csala dok, gyermekek sza ma ra kü lo nbo zo  eseme nyekre (ta boroza s, 
nyarala s, gyermeknap, kara csony stb.) az e ves ta mogata si keretekbo l sza mos esetben jüttatott 
karitatí v ce lü  ta mogata st. A Gyermekszí v Nagycsala dosok Egyesü lete (o sszeg ne lkü li), a Csemete 
Alapí tva ny 5 millio  Ft-os, a Se rü lt Test e s E rtelem Harmo nia ja Alapí tva ny 0,5 millio  Ft-os 2014. 
e vi; a Se rü lt Test e s E rtelem Harmo nia ja Alapí tva ny 0,5 millio  Ft-os, a Fo va ro-
si Gyermekve delmi Szakszolga lat 2,4 millio  Ft-os, a Dr. Meggyes Pro Vobis Alapí tva ny 4 millio  Ft-
os 2015. e vi; a Mentor Alapí tva ny 5,1 millio  Ft-os, a „Gyo gyí to  Jo sza nde k” – DMD-Izombeteg 
Gyermekek Alapí tva nya 4 millio  Ft-os 2016. e vi stb. ta mogata si ke relme t a Ko zjo e rt Alapí tva ny-
nak adta a t. 

Szinte n a Ko zjo e rt Alapí tva nyhoz tova bbí totta k pl. 2014-ben a Magyar Daganatos, Leüke mia s 
Gyermekek Alapí tva ny 1 millio  Ft-os e s a Gyermekkor Alapí tva ny 6,8 millio  Ft-os ke relme t orvosi 
mü szerek beszerze se nek karitatí v ce lü  ta mogata sa hoz, miko zben egyes strate giai partnerek e s 
egyedi kedvezme nyezettek ilyen ce lra az MNB ta mogata si kerete bo l jütottak hozza  az adoma ny-
hoz. 

Az ITB to bb ko zte ri szobor fela llí ta sa hoz ja rült hozza  ta mogata ssal, a Rotary Clüb Büdapest-Düna 
Alapí tva ny 2015. e vi – hasonlo  ce lü  – 20 millio  Ft-os ke relme t me gis a Pallas Athe ne  Geopolitikai 
Alapí tva nynak kü ldte k tova bb. Ez az alapí tva ny kapta meg az Econventio Kerekasztal Ko zhasznü  
Egyesü letnek a – jegybanki alapfeladathoz illeszkedo  – pe nzü gyi ismeretterjeszte si ce lü  2015. e vi 
160 millio  Ft-os ta mogata si ke relme t, holott me g hata lyos szerzo de se is volt – egy kora bbi ta mo-
gata s kapcsa n – az MNB-vel. 

A Minden Baleseti Se rü lt Gyermekeke rt Alapí tva ny 2015. e vi tanfolyam-szerveze si, orvosi eszko z 
beszerze si, adatba zis-kie pí te si e s kiadva ny-terjeszte si ce lü , 3 millio  Ft-os ke relme t az ITB a Ko z-
jo e rt Alapí tva nynak tova bbí totta. A 2014. e vben, re szben hasonlo  ce lokra 3 millio  Ft, e s 2016-ban 
– a 2015. e vivel megegyezo  ce lokra – 5 millio  Ft karitatí v ta mogata st viszont az MNB ta mogata si 
kerete bo l engede lyezett. 

Az ITB a bee rkezett ta mogata si ke relmek to bb mint fele t, az elbí ra lt ke relmek ke tharmada t ütasí -

totta el. A jo va hagyott ke relmek 93%-a na l a ke relem szerinti o sszeget fogadta el, e s csak 7%-a na l 

do nto tt az o sszeg cso kkente se ro l. (Elo fordült, hogy a mo dosí tott ta mogata si ke relemben szereplo  
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o sszegne l to bb ta mogata st hagyott jo va  e s fizetett ki.) A ta mogata si ke relmek elbí ra la sa nak 

eredme nyeke nt szü letett valamennyi bizottsa gi do nte st javaslatke nt fogalmazta k meg. A hata sko -

ro k tiszta za sa t e s az ü gyrend 2016. szeptemberi mo dosí ta sa t ko veto en a 30 millio  Ft alatti ke rel-

mek esete ben a do nte si jogot az ITB ma r saja t hata sko rben gyakorolta. Az igazgato sa g egyebek-

ben minden kora bbi bizottsa gi javaslatot jo va hagyott. 

A 2013 aügüsztüsa to l 2016 ve ge ig tarto  ido szakban az ITB ko zel 900 ta mogata si ke relemro l ta r-
gyalt, amibo l mintegy 180-at tova bbí tott a jegybanki alapí tva nyoknak. 708 elbí ra lt ke relembo l 
464-et nem ta mogatott. Az elütasí ta s oka t csak azokna l a ke relmekne l ro gzí tette k a jegyzo ko ny-
vekben, ahol a Jogi igazgato sa g, a Kütata si fo oszta ly vagy ma s szervezeti egyse g szakve leme nyt 
nyilva ní tott. 226 ta mogatott ke relembo l 18-na l nem fogadta k el a megjelo lt ce lok mindegyike t, a 
megí te lt ta mogata st annak fü ggve nye ben cso kkentette k. 

A Reforma cio  500. e vfordülo ja nak megü nneple se e rt alapí tva ny az eredeti (2015. okto beri) ke -
relme ben egy emle kmü  fela llí ta sa ra 90 millio  Ft ta mogata st ke rt, amit 2016. janüa ri kiege szí te -
se ben 70 millio  Ft-ra cso kkentett. A kü lo nbse g: 5 millio  Ft alapí tva nyi forra s, 6 millio  Ft felaja nla s 
a kivitelezo  va llalkoza s re sze ro l - erro l í ra sos nyilatkozatot melle kelt - e s 9 millio  megtakarí ta s az 
alapzat re szben elte ro  megvalo sí ta sa miatt (ko  helyett ko  bürkolatü  vasbeton szerkezet). Ezeket a 
te teleket a 2016. janüa r 20-i ITB elo terjeszte s is tartalmazta, ennek ellene re 81 millio  Ft-os ta -
mogata st hagytak jo va , e s ennek megfelelo  szerzo de st ko to ttek (csak a 9 millio s kiviteleze si meg-
takarí ta st e rve nyesí tette k). Ide zet az ITB jegyzo ko nyvbo l: „A fentiek alapján 256 millió forint ösz-
szegű beruházás eredményeként valósulhat meg a reformáció 500. évfordulója méltó megünneplé-
sét szolgáló emlékmű, és annak megfelelő környezetet biztosító emlékpark. Ezen költségekből jelen-
leg összesen 186 millió forint értékű ingatlan, szolgáltatás és forrás áll rendelkezésre Budapest Fő-
város XVI. kerületi Önkormányzata (mintegy 9.000 m2 nagyságú terület rendezése, 500 m2 nagysá-
gú telek biztosítása az emlékműfelállításához), illetve egyéb szervezetek (Katedrális Művészeti Bt., 
BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány, A reformáció 500. évfordulójának méltó megünnepléséért 
Alapítvány) által.” 

Az e ves ta mogata si keretek jelento s ha nyada t, 2016-ban ma r to bb mint fele t (56%-a t) leko to  stra-

te giai együ ttmü ko de si mega llapoda sok kedvezme nyezettjeinek to bbse ge egy 2013. decemberi 

igazgato sa gi hata rozat21 alapja n kerü lt a strate giai partnerek ko ze . Ezt a javaslatot – a rendelke-

ze sre bocsa tott dokümentümok szerint – az ITB nem ta rgyalta, ta mogata si ke relmek nem kapcso-

lo dtak hozza , ko vetkeze ske ppen nem lehet tüdni, hogy a strate giai partnerke nt feltü ntetett 20 

szervezetet milyen szempontok e s indokok alapja n va lasztotta ki az igazgato sa g. Nem volt í ra sos 

nyoma annak sem, hogy az igazgato sa gi hata rozatot kezdeme nyezo  elo terjeszte st a Jogi igazgato -

sa g ve leme nyezte volna. I gy fordülhatott elo , hogy a hata rozat alapja n a ta mogata s ko zfeladatot 

finanszí rozott. 

A 100%-ban a llami tülajdonü  Mü ve szetek Palota ja Nonprofit Kft-vel az MNB 2014 ma rciüsa ban 
ko to tt strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda st ha rom e vre, e vi 152 millio  Ft ta mogata si o sszeg-

                                                 
21 Az igazgato sa g 197/2013. (12. 23.) sza mü  hata rozata. 
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re. A 2015-re szo lo  – a strate giai mega llapoda ssal egyezo  tartalmü  – ta mogata si szerzo de s szerint 
a ta mogata s a MU PA profilja ba illo  kiemelt prodükcio k megszerveze se t e s le trehoza sa t, ehhez a 
legmagasabb szintü  szakmai ko rnyezet biztosí ta sa t ce lozta. A ko zszfe ra ba tartozo  szervezetnek 
az Alapí to  okirata 3.1. pontja szerinti ko zfeladata – az elo ado -mü ve szeti szervezetek ta mogata sa -
ro l e s saja tos foglalkoztata si szaba lyairo l szo lo  2008. e vi XCIX. to rve ny 3. § (1) bekezde se ben 
meghata rozott – elo ado -mü ve szet. A ta mogata s í gy ko zfeladatot finanszí rozott, ami tilalomba ü t-
ko zo tt. 

A ko ltse gvete si szervke nt mü ko do  Sze pmü ve szeti Mü zeümmal a strate giai együ ttmü ko de si meg-
a llapoda st e s a ta mogata si szerzo de st az MNB 2014 febrüa rja ban ko to tte meg. A mega llapoda s 
szerint a gyü jteme ny gyarapí ta sa ra, mego va sa ra (restaüra la sa ra), hazai e s kü lfo ldi kia llí ta sokra, 
valamint digitaliza la si, ismeretterjeszte si e s infokommünika cio s ce lokra e vi 250 millio  Ft, ha rom 
e vre 750 millio  Ft ta mogata st nyü jt a jegybank. A 2014. e vi ta mogata si szerzo de s a mega llapoda s 
szerinti ce lokra megbontva hata rozta meg a 250 millio  Ft felhaszna la sa nak o sszete tele t. A mü ze-
üm gyü jteme nye nek ta mogata si ce lke nt megjelo lt gyarapí ta sa, mego va sa e s kia llí ta son to rte no  
bemütata sa, valamint digitaliza la sa a müzea lis inte zme nyekro l, a nyilva nos ko nyvta ri ella ta sro l e s 
a ko zmü velo de sro l szo lo  1997. e vi CXL. to rve ny 42. § (2) bekezde s elo í ra sai alapja n a mü zeüm 
alapí to  okirata 4.3.1 pontja szerint alapfeladat. A strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda st – a 
Sze pmü ve szeti Mü zeüm kezdeme nyeze se re – 2016. szeptember ve ge n megszü ntette k. Az ü j, 
2019-ig szo lo  mega llapoda s megko te se a 2016. e vi ITB jegyzo ko nyvekben csak mint terv szere-
pelt, de ma r e vi 500 millio  Ft-os ta mogata si o sszeggel. 

A kedvezme nyezettekkel a ta mogata si szerzo de st – eseti kive tellel – a ta mogata si kerettel gazda l-

kodo  bizottsa gok do nte seinek, illeto leg – 2013-to l – az igazgato sa g jo va hagya sa nak (e s ahol volt, 

a strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda snak) megfelelo  ta mogata si ce lok, o sszegek e s ido beli 

ü temeze s szerint ke szí tette k el e s ko to tte k meg. A ta mogata si ce lok a szerzo de sekben to bbnyire 

kello  re szletesse ggel szerepeltek. 

A Büdapest Müsic Center Kft-vel 2014 febrüa rja ban – e vi 50 millio  Ft ta mogata s mellett, 3 e vre 
szo lo an – ko to tt strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda s szerinti ta mogata si ce l a magyar klasz-
sziküs e s jazz zene szek, valamint a magyar korta rs zenedarabok adatainak o sszegyü jte se hez, va-
lamint nemzetko zi viszonylatban is hozza fe rheto ve  te tele hez to rte no  jegybanki hozza ja rüla s. Az 
aznap ala í rt ta mogata si szerzo de sben a strate giai együ ttmü ko de si mega llapoda s szerinti ce lok 
egyike sem jelent meg, helyette lemezek kiada sa t (4 millio  Ft), elo ada ssorozatot (1 millio  Ft), stü -
dio  berendeze se t (41 millio  Ft) e s koncerteket (4 millio  Ft) tartalmazott. 

A 2013 elo tti szerzo de sek kevesebb, a 2013 o sze to l ko to tt szerzo de sek – amelyekhez ko telezo  

szerzo de s-sablont alkalmaztak – to bb jogi leheto se get biztosí tottak az MNB sza ma ra ahhoz, hogy 

a ta mogata si ce lok e s az elsza mola si ko telezettse gek nem vagy nem megfelelo  teljesí te se esete n 

jogi ü ton is e rve nyesí thesse az e rdekeit. Ilyenre volt is pe lda 2015-2016-ban. 

A Rajk La szlo  Szakkolle giüm a 2014. e vi 10 millio  Ft-os ta mogata sa bo l 1 millio  Ft-tal nem sza molt 
el 2015-ben, eze rt to bbszo ri í ra sbeli felszo lí ta st ko veto en az MNB 2016-ban bí ro sa gi ü ton perelte 
a ko vetele st. A perto l ve gü l ela llt, mert a szakkolle giüm – az MNB sza ma ra elfogadhato  mo don – 
teljesí tette az elsza mola si ko telezettse ge t. 

A támogatási kérelmek kezelésének és a kedvezményezettekkel történő szerződések köté-
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sének áttekinthetősége összességében javuló tendenciát mutat. A támogatási döntések 

okai és a támogatási kérelmek alapítványok felé továbbításának indokai jellemzően nem 

voltak átláthatók. 
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A kedvezményezettek elszámolása és jegybanki 
elszámoltatása 

A 2010-2016. e vekre vonatkozo an a kedvezme nyezettek pe nzü gyi elsza mola sa e s az azt megala-

pozo  dokümenta cio  10%-ot meghalado  ara nyban hia nyzott. A 2010-2012. e vi ta mogata sok ese-

te ben a szakmai besza molo k to bb mint negyede (27,8%) nem a llt rendelkeze sre.  (A Kommünika -

cio s e s ismeretterjeszte si igazgato sa g visszajelze se bo l ko vetkezo en az üto bbi ido szak dokümen-

tümainak hia nya felere szben abbo l ado dik, hogy – a ta mogata sok elsza moltata sa val akkoriban 

foglakozo , de ma r elta vozott – münkata rs sza mí to ge pe ro l elmülasztotta k lementeni e s archiva lni 

az ott ta rolt iratanyagot e s leveleze st.) A teljes elleno rzo tt ido szakban az elsza moltata s sora n ke-

letkezett iratok (pl. ü zenetva lta s, felszo lí ta s, az elsza moltata s eredme nye ro l szo lo  ta je koztata s) 

ko zü l a Koordina cio s fo oszta ly egyet sem, a Kommünika cio s e s ismeretterjeszte si igazgato sa g is 

csak egy csekklista t22 adott a t elleno rze sü nknek. A tesztele s az elsza moltata s ko rü lme nyeire e s 

folyamata ra í gy csak egyedi esetre korla tozottan terjedhetett ki. 

Releva ns dokümentümok hia nya ban az elsza moltata st ve gzo k (2013. jü liüs 1-ig a Kommünika cio , 

ezt ko veto en a Kommünika cio s e s ismeretterjeszte si igazgato sa g münkata rsai) nagyvonalü an 

ja rtak el. Az aktüa lis szerzo de sek teljesí te sro l szo lo  besza molo  e s pe nzü gyi elsza mola s helyett 

elfogadtak pe lda ül o nmaga ban egy fe nyke pet a ta mogatott kiadva nyro l, vagy az MNB a ltal ado-

ma nyozott emle ke rme k a tada s-a tve teli elismerve nye t, a te teles elsza mola s helyett bizonylatokkal 

ala  nem ta masztott pe nzü gyi o sszesí to ket. 

A pe nzü gyi elsza mola sok tova bbi 10%-a na l az elleno rizheto se g felte telei nem voltak biztosí tot-

tak, mert pe lda ül az elsza mola shoz csatolt sza mla k mü szaki tartalma a megrendele sek vagy szer-

zo de sek hia nya ban nem volt azonosí thato ; kü lo nbo zo  eseme nyek e s a velü k kapcsolatos bizonyla-

tok nem voltak pa rosí thato k; a melle kelt bizonylatok egy re sze olvashatatlan fe nyma solat volt. Az 

elsza moltata s korrektse ge ezekben az esetekben is ero sen ke tse gbe vonhato . (Legala bb minden 

o to dik esetben hia nyzik a szoros elsza moltata s.) 

Az "EURO PA Ra dio " Mü sorszolga ltato  Nonprofit Ko zhasznü  Kft.-vel ko to tt ta mogata si szerzo de s 
pe lda ül a “Gazdasa g e s erko lcs” cí men tervezett 30 re szes mü sor elo a llí ta sa ra biztosí tott ha rom 

                                                 
22 A csekklista az elsza moltata sna l alkalmazando  szempontokat tartalmazo  ke rde ssor, amire az elsza moltata st ve gzo nek pozití v 
va laszokat kell adnia ahhoz, hogy az elsza mola st megfelelo nek e rte kelje. 
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millio  Ft ta mogata st. A ke relem szerint a szereplo k ko zo tt megszo lalt volna az MNB elno ke, az 
NGM minisztere e s egy sor egyha zi fo me lto sa g. A szereplo k to bbse ge nek szeme lye azonban meg-
va ltozott (kevesebb magas rangü  vende get e rtek el). Pe nzü gyi elsza mola ske nt ügyanazt a ta bla za-
tot szerepeltette k, mint a ke relemben, a ko ltse geket semmife le bizonylattal nem ta masztotta k ala . 
Az ezzel kapcsolatos ke rde sre adott – da tüm e s ala í ra s ne lkü li – va lasz szerint “A műsorsorozat ke-
retében ténylegesen megszólaltatott riportalanyok döntő többsége olyan ismert és elismert szaktekin-
tély volt, akiknek a véleményét szintén közérdeklődés övezi. Ezért a támogatás felhasználását elfo-
gadhatónak ítéltük.” 

A szakmai besza molo k szerint a ta mogatott szervezetek egy re sze (11 %) kisebb-nagyobb me r-

te kben elte rt a szerzo de sben meghata rozott ce lokto l.  Voltak olyan besza molo k, amelyek alapja n a 

szerzo de sekben ro gzí tett ce l(ok) teljesí te se nem í te lheto  meg. A ce lokto l valo  elte re s a 2013 üta ni 

ta mogata sok ko re ben volt nagyobb me rte kü . Magasabb (14,5%-os) ara nyü  elte re s a ta mogata si 

o sszegek pe nzü gyi felhaszna la sa na l volt tapasztalhato , amit az elsza moltata st ve gzo k (2013. jü li-

üs 1-ig a Kommünika cio , ezt ko veto en a Kommünika cio s e s ismeretterjeszte si igazgato sa g münka-

ta rsai) elfogadta k ane lkü l, hogy az egyes ta mogata si ce lokra vagy ko ltse gnemekre meghata rozott 

o sszegek a tcsoportosí ta sa e rdeke ben a szerzo de st mo dosí totta k volna. (Ezen a te ren a 2013 elo tti 

elsza moltata si gyakorlat volt elne zo bb.) 

Az igazgato sa g e s az ITB tagjai rendszeres, negyede ves gyakorisa gü  ta je koztata st kaptak a ta rsa-

dalmi felelo sse gva llala si programhoz kapcsolo do  ta mogata si keret pe nzü gyi felhaszna la sa ro l. Az 

ITB e ves besza molo ja a pe nzü gyi vonatkoza sokra korla tozo dott. A ta mogata si ce lok te nyleges 

teljesí te se ro l e s a teljesí tett ce lok ta rsadalmi haszna ro l nem ke szü lt tematiküs o sszesí te s, erre 

ige ny sem mütatkozott az MNB igazgato sa ga re sze ro l. 

A 2015 szeptembere to l alkalmazott szerzo de s-sablon szerint a szakmai besza molo  kerete ben a 
ta mogata si ce llal o sszhangban ro viden be kell bemütatni, hogy milyen pozití v hozade ka volt a 
ta mogata snak a ta mogatott teve kenyse ge re, valamint milyen o sszta rsadalmi haszna volt a 
ta mogata s felhaszna la sa nak. 

Az MNB a ltal folyo sí tott ta mogata sok ko zpe nzek. Ezek felhaszna la sa ra vonatkozo an az elsza mol-

tata s (aüdita la s) krite riümait az adoma nyozo  jegybank egyelo re figyelmen kí vü l hagyja. 

2015-ben a MU PA pe lda ül 152 millio  forint ta mogata sban re szesü lt, aminek a pe nzü gyi felhaszna -
la sa val a kedvezme nyezett Nonprofit Kft ü gy sza molt el, hogy csak egy o sszesí to  kimütata st ke szí -
tett az MNB elno ke sza ma ra (24 sorban da tüm szerint feltü ntetve az egyes prodükcio kra elsza molt 
ko ltse geit), amihez a ce g veze rigazgato -helyettese egy nyilatkozatot csatolt. Kijelentette, hogy a 
szerzo de s „alapján megküldött támogatási elszámolásban feltüntetett összegek a valóságnak megfe-
lelnek, és a kapcsolódó bizonylatok teljes körűen rendelkezésre állnak.” A te teles elsza mola s hia nya -
val kapcsolatban az elleno rze st ve gzo  szake rto  sza ma ra az MNB-to l (da tüm e s ala í ra s ne lkü l) e rke-
zett va lasz szerint „Az elszámolás keretében a részletes bizonylatok kiadását a MÜPA üzleti titokra 
hivatkozva nem látta lehetségesnek, ezt pótolta az említett nyilatkozat.” Az MNB ezt tüdoma sül vette, 
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ami azt jelenti, hogy az elsza mola s valo disa ga ro l nem szerzett elegendo  bizonyí te kot, elmaradt a 
ko zpe nzkezele s szakszerü  elsza moltata sa. 

A pe nzü gyi elsza mola sok jellemzo en a ta mogata s o sszege ne l magasabb pe nzü gyi teljesí te sro l 

adtak sza mot. Azokban az esetekben, amikor maradva ny keletkezett, a kedvezme nyezettek fele 

o nke nt visszafizette a fel nem haszna lt ta mogata st. A ma sik fele ne l azonban – a rendelkeze sre a llo  

iratok e s sza mviteli adatok alapja n – nem volt mega llapí thato , hogy mi lett – az egye bke nt nem 

jelento s o sszegü  – maradva nyok sorsa. 

A ta mogata si ce lke nt meghata rozott eseme nyeken, szakmai e s egye b rendezve nyeken az MNB 

vezeto i e s münkata rsai sza mos alkalommal megjelentek, ahol szeme lyesen is meg tüdtak gyo zo d-

ni a ta mogata s eredme nye ro l. Egye b – í ra sban dokümenta lt – helyszí ni elleno rze st az elsza molta-

ta st ve gzo k a kedvezme nyezettekne l nem folytattak, helyszí ni szemle vel a ltala ban nem gyo zo dtek 

meg a szerzo de sek teljesí te se ro l. 

A közpénzekkel történő elszámoltatás szemlélete, módszerei nem javultak. A támogatási 

szerződések teljesítéséről szóló szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások valódisá-

gára, értékelésük, megítélésük szakszerűségére irányuló tesztelés nem adott megnyugtató 

eredményt.23 A közpénzek kezelésének alapvető követelménye az átláthatóság és az el-

számoltathatóság. A támogatási folyamat leggyengébb láncszeme eddig az elszámoltatás 

volt, ezért az MNB gazdálkodásának hatékonysága e téren számottevő javításra szorul. (Az 

Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság ügyrendjének 2016., illetve 2017. évi felülvizs-

gálata nyomán tett intézkedések – köztük a 3. számú mellékletben bemutatott támogatás-

iszerződés-minta – ehhez megfelelőnek látszanak.) 

  

                                                 
23 A kedvezme nyezettek elsza moltata sa hoz 2016. szeptember ve ge to l bevezetett csekklista rendszerszerü  alkalmaza sa ra gyakor-
latilag csak 2017-to l kerü lt sor, amire ez a vizsga lat ma r nem terjedt ki. 
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Nemzetközi gyakorlat 

A jegybanki appara tüs a ltal ve gzett felme re sek eredme nye szerint a ko zponti bankok ta mogata si 

teve kenyse ge, ta rsadalmi felelo sse gva llala si filozo fia i ko zo tt vannak hasonlo sa gok, a tfede sek, de a 

ta mogata sok tematiküs kiterjedtse ge, e s kü lo no sen me rte ke tekintete ben az MNB kive telnek te-

kintheto .  

A tüdoma nyos-szakmai ta mogata sok odaí te le se nek ira nyelveit24 megalapozo  2011. e vi felme re s 

15 jegybank e s az Eüro pai Ko zponti Bank ta mogata si, szponzora cio s teve kenyse ge re ira nyült, de 

a felme re s eredme nyeit ismerteto  o sszesí te s ne lkü lo zte a konkre tümokat, í gy hivatkoza si alap-

ke nt to rte no  felhaszna la sa vitathato . A felme re st a jegybankok sza ma ra megkü ldo tt í ra sbeli ke r-

de sekkel ve gezte k, a va laszokbo l o sszesí to  e rte kele s szü letett: 

„A következő kérdéseket tettük fel a KBER tagok kutatási, illetve kommunikációs szakterületeinek: 

1. A bank támogat, illetve szponzorál-e helyi, vagy nemzetközi szakmai intézményeket, rendezvé-
nyeket, vagy folyóiratokat? 

2. Ha igen, egyedi elbírálás, vagy egy szokásos eljárás alapján? (Pl. nyilvános felhívás útján) 

3. Van-e speciális testület ezen döntések meghozatalára? 

4. A (pozitív) szponzorálási döntések esetén tesznek-e javaslatot, kérést a szóban forgó tevékenység 
finomítására? Előfordul-e, hogy a támogatást az előmenetel feltételéhez kötik? 

A következő jegybankokból kaptunk válaszokat: cseh, dán, észt, finn, görög, holland, lengyel, lett, lu-
xemburgi, máltai, német, spanyol, svéd, szlovák és szlovén jegybank, illetve az EKB. A válaszokból le-
vonható legfőbb tanulságok az alábbiak: 

1. A jegybankok gyakorlata igen heterogén a támogatott tevékenységek körét, a döntés mechaniz-
musát, a támogatások pályáztatását, a kritériumok konkrét rögzítettségét, valamint a támogatás 
feltételességét illetően. 

2. A legtöbb jegybank támogat valamilyen formában nemzetközi szervezeteket, a saját országukban 
megrendezésre kerülő rendezvényeket. 

3. Szintén jellemző, bár csak kisebb körben a hazai szakmai szervezetek, esetleg kiadványok támo-
gatása. 

4. Több jegybank hozott létre átfogó „Research Board”-ot, ami jellemzően kutatási projekteket, ki-
sebb részben akár egyetemi ösztöndíjakat is finanszíroz. 

5. Több jegybank is folytat stratégiai jellegű együttműködéseket a tudományos illetve oktatási szfé-
rával.” 

Az MNB hata lyos ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja t megalapozni hivatott, 2013. novembe-

ri kelteze sü  tanülma ny25 az elme leti ha tte rre e s az egyes nemzetko zi modellekre, valamint a ta r-

                                                 
24 A vezeto i bizottsa g 2011. ma jüs 31. ü le se re ke szí tett elo terjeszte s 1. sz. melle klete. 
25 Az MNB CSR teve kenyse ge t megalapozo  ha tte rtanülma ny I. Nemzetko zi modellek, pe lda k (2013. november) 
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sadalmi felelo sse gva llala s bankrendszeren belü li elterjede se re fo küsza lt. A tanülma nyban az 

egyes modellekre pe ldake nt bemütatott ke t eüro pai e s a kanadai jegybank, egy egyesü lt a llamok-

beli, jegybanki felelo sse get nem viselo  nagybank, valamint egy a llami tülajdonü  japa n bank vo-

natkozo  gyakorlata az alapteve kenyse gü kho z kapcsolo do an to bb hasonlo sa got, a ta mogata sok 

tekintete ben viszont heteroge n ke pet mütatott. A ta rsadalmi felelo sse gva llala shoz ko theto  pe nz-

ü gyi ra fordí ta sok csak ke t bank esete ben jelentek meg, ott sem teljes ko rü en e s viszonyí ta si alap 

ne lkü l. 

A 2013. e vi felme re s szerint a pe nzü gyi ismeretterjeszte s, kütata s e s oktata s terü lete n a pe lda-
ke nt szereplo  bankokna l – a Japa n Fejleszte si Bank kive tele vel – a saja t szakemberekkel ve gzett 
felvila gosí to , tana csado , konzülta cio s teve kenyse g, valamint internetes oldalak mü ko dtete se volt 
jellemzo . A ne met jegybank mü ko dtet az alapteve kenyse ghez kapcsolo do  saja t kütato inte zetet, a 
Bank of America Merrill Lynch pedig Londonban hozott le tre ta rsadalmi va llalkozo kat – a fenn-
tarthato  ü zleti va llalkoza sokra – kike pzo  oktato helyet. A kanadai jegybank a va llalkozo i szellem 
e s ü zleti tüda s fejleszte se t ta mogatta – 2012-ben 340 millio  CAD o sszeggel – az egyetemi ke pze s-
ben, valamint a fiatal va llalkozo kat to mo rí to  e s a gazdasa gfejleszte si alapí tva nyok e s rendezve -
nyek ü tja n. Az angol, a ne met e s az osztra k jegybank tartott fenn saja t (pe nz)mü zeümot, a ne met 
jegybank ezen felü l szakko nyvta rat. 
 
Karitatí v teve kenyse get a tanülma ny csak ha rom bank esete ben emlí tett. A Bank of America Mer-
rill Lynch 2012-ben 222 millio  USD-t fordí tott saja t alapí tva nya n keresztü l jo te konysa gi ce lokra 
(amely a bank me rete t tekintve nem jelento s o sszeg). A kanadai jegybank 2012-ben 9,7 millio  
CAD o sszegben ta mogatott nonprofit szervezeteket. Az adoma nyok elso sorban a ha tra nyos hely-
zetü ek ege szse gü gyi ella ta sa hoz, oktata sa hoz e s ko zo sse gi programjaihoz ja rültak hozza . A Japa n 
Fejleszte si Bank esete ben a katasztro faelha rí ta sban valo  re szve telt, a ko rnyezeti, ta rsadalmi akti-
vita sokhoz valo  hozza ja rüla st, a dolgozo i o nke ntesse get nevezte meg a tanülma ny, mint a felelo s-
se gva llala si teve kenyse g egyik fo  pille re t, de o sszeg ne lkü l. 
 
A kültü ra ta mogata sa a tanülma nyban ne gy bank esete ben fordült elo , de ebbo l ketto ne l fe lreve-
zeto  volt a leí ra s. A Bank of America Merrill Lynch esete ben a mü ve szet- e s kültü ra-ta mogata s a 
nagysa grend megjelo le se ne lkü l szerepelt. A kanadai jegybank a mü ve szeti e s kültüra lis adoma -
nyozo i programja kerete ben a Kanadai Sze pmü ve szeti Mü zeüm egy pavilonja nak megnyita sa t, 
valamint egy ido szaki kia llí ta s le trejo tte t ta mogatta. A ne met e s az osztra k jegybank gyü jteme ny-
gyarapí ta si ce lü  mü ta rgy- e s e rmeva sa rla sait a tanülma ny – a valo sa gto l elte ro en – adoma nyoza si 
e s szponzora la si teve kenyse gke nt í rta le. 

A jegybankok a ltal le trehozott alapí tva nyok, oktata si teve kenyse gü k e s a mü ve szeti gyü jteme nye-

ik helyzete t bemütato  2016. e vi tanülma ny26 le nyegesen sze lesebb ko rt e rinto en, de szü kebb te-

matika val me rte fel a nemzetko zi gyakorlatot. A 28 eüro pai e s 10 latin-amerikai orsza g jegybank-

ja nak, valamint a FED ezira nyü  teve kenyse ge e tanülma ny szerint nem igazolja az MNB-nek a ta -

mogata sokkal kapcsolatos, nemzetko zi gyakorlatra to rte no  hivatkoza sa t. 

                                                 
26 Jegybanki alapí tva nyok, oktata si teve kenyse gek, mü ve szeti gyü jteme nyek (2016. a prilis 22.) 
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A felme re sben szereplo  46 jegybank ko zü l 11 rendelkezik saját alapítvánnyal. Ezek ko zü l 6 ki-
za ro lag a jegybanki alapteve kenyse ghez kapcsolo do  pe nzü gyi, ko zgazdasa gi kütata sokat ta mogat; 
rendez, vagy finanszí roz konferencia kat, szemina riümokat, elo ada sokat; o szto ndí jakat jüttat kü-
tato k e s egyetemi hallgato k sza ma ra. 

A német jegybank alapí tva nya a pe nzü gy- e s moneta ris politika terü lete n a ko zgazdasa gi e s jogi 
kütata sokhoz 2014-ben o sszesse ge ben 1,36 millio  eüro  e rte kben nyü jtott ta mogata sokat. A fran-
cia jegybank alapí tva nya a moneta ris politika, valamint a bank- e s pe nzü gyi rendszer terü lete n 
ve gzett kütata sokra e vente 4 kütata si o szto ndí jat kí na l 120 ezer eüro  kereto sszegben, e vi 40 ezer 
eüro  pe nzü gyi ta mogata st nyü jt kütato inte zetek re sze re, valamint a legjobb kütato kat 3 ezer eü-
ro s szakmai elismere sben re szesí ti. Az olasz jegybank alapí tva nya gazdasa gi e s pe nzü gyi okta-
ta ssal foglalkozo  kütato inte zetet mü ko dtet. Pe nzü gyi ta mogata sokat aja nl ko zgazdasa gi e s pe nz-
ü gyi kütata si projektekre. E vente o sszesen 8 projektet ta mogatnak, egyenke nt maximüm 10 ezer 
eüro  e rte kben. A luxembourgi jegybank alapí tva nya a legjobb doktori dolgozatot dí jazza (ez 
2011-ben 2 ezer eüro nak megfelelo  o sszeg volt). A lengyel jegybank alapí tva nya nak jegyzett to -
ke je 1,5 millio  PLN (kb. 112 millio  Ft). A svéd jegybank alapí tva nya nak – amelynek vezeto se ge t a 
sve d parlament nevezi ki – az alapto ke je t is a parlament emelte meg 3 millia rd korona ra 1988-
ban. Az alapí tva ny kifizete seiro l nem szo lt a tanülma ny. Az 1968-ban alapí tott Nobel-
emle ke remmel ja ro  dí jat – amely 2012 o ta 8 millio  sve d korona – a sve d jegybank fizeti. A spa-
nyol jegybank alapí tva nya vegyes profilü , 2014-ben to bb mint 5 millio  eüro  o sszegben ta moga-
tott oktata si e s kültüra lis teve kenyse geket (teljes o sszeg 36%-a), tüdoma nyos e s szakmai 
együ ttmü ko de seket (3,8%), szocia lis e s hümanita riüs segí tse gnyü jta st (11,1%), valamint nemzeti 
e s nemzetko zi szervezeteket (49,1%). Az osztrák jegybank alapí tva nya a magas szintü  kütata so-
kat ta mogatja a ko zgazdasa gtan, az orvosi tüdoma nyok (klinikai kütata sok) e s a ta rsadalomtü-
doma nyok tere n. Az ilyen te ma jü  kütata sok maximüm 200 ezer eüro s ta mogata sban re szesü lhet-
nek. A fo küszterü leteken kí vü li kütata sok legfeljebb 110 ezer eüro t kaphatnak. Az alapí tva ny 
2014-ben o sszesen 9,4 millio  eüro  o sszegben ta mogatott kütata si projekteket. A ko zgazdasa gtan 
terü lete n teve kenykedo  fiatal kütato k ta mogata sa ra az osztra k jegybank to bb o szto ndí jat is le tre-
hozott. Az egyiket ke t olyan fiatal ko zgazda sznak í te lik oda 10-10 ezer eüro  o sszegben, akik ünio s 
vagy EU-tagjelo lt orsza gbo l sza rmaznak, a ma sikat ne gy olyan fiatal ko zgazda sznak 3-3 ezer eüro  
o sszegben, akik ko ze p-, kelet- vagy de lkelet-eüro pai orsza gokbo l sza rmaznak, a harmadikat a 
mesterke pze ses diplomamünka k, illetve doktori disszerta cio k szerzo i ko zü l ha romnak, akik 
egyenke nt 3 ezer eüro  o sszegü  dí jaza sban re szesü lnek. 

Az alaptevékenységtől független alapítvánnyal 3 jegybank rendelkezik. A dán jegybank 
85 millio  da n korona vagyonü  alapí tva nya a da n kültü ra, mü ve szet e s design mece na sa. 2014-ben 
713 pa lya zatot ta mogatott csaknem 4 millio  da n korona, tova bba  egy kü lo ndí jat is adoma nyozott 
400 ezer da n korona o sszegben. A máltai jegybank ta rsalapí to ke nt hozott le tre egy zenei fejlesz-
te st ta mogato  alapí tva nyt a ma ltai zenei tehetse gek karrierje nek e s hangszereik beszerze se nek 
anyagi ta mogata sa ce lja bo l. Az alapí tva ny vagyona t e s az e ves ta mogata s me rte ke t a tanülma ny 
nem emlí ti. A bolíviai jegybank 1995-ben hozott le tre egy kültüra lis alapí tva nyt, amely nemzeti 
iratta rakat e s kültüra lis ko zpontokat mü ko dtet az orsza g to bb pontja n. O sszegek enne l az alapí t-
va nyna l sem szerepelnek. 

A tanülma ny egyes jegybankok esete ben kite rt a társadalmi felelősségvállalási tevékenysé-
gekre is, de zavaro  mo don az alapí tva nyokkal foglalkozo  leí ra sokkal keveredve, í gy az esetek egy 
re sze ben nem vila gos, hogy a ta mogata st, adoma nyoza st az adott jegybank, vagy az alapí tva nya 
ve gezte. Az olasz jegybankna l pl. to bb alapí tva ny, valamint a kütata s, a kültü ra e s az oktata s terü -
lete n inte zme nyi feladatokat ella to  szervezetek ta mogata sa is megjelent ebben a re szben. (Ta mo-
gata ske nt 2014-ben to bb mint 60 projekt kapott hozza ja rüla st o sszesen 566 500 eüro  e rte kben.) 
A máltai jegybank karitatí v teve kenyse ge kerete ben – ismeretlen o sszegben – ta mogatott kü lo n-
bo zo  kültüra lis szervezeteket, e s a francia jegybankhoz hasonlo an jo te konysa gi szervezeteknek 
is nyü jtott ta mogata st. A dominikai jegybank programjait ira nyí to  non-profit szervezetet a ta-
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nülma ny alapí tva nyke nt kezelte, amely – ismeretlen nagysa grendben – ege szse gü gyi workshopo-
kat szervez, ta mogatja az ido skorü ak laka shoz jüta sa t, valamint a ra szorülo  csala dok ü dü le se t. A 
ko rnyezetve delem tere n ü jraerdo sí te si programokban vesz re szt. 

Oktatási, pénzügyi ismeretterjesztési tevékenységet a tanülma ny szerint – ketto  kive tele vel – 
valamennyi jegybank folytatott. A lakossa g pe nzü gyi ismereteinek bo ví te se re, a pe nzü gyi kültü ra 
fejleszte se re a jegybankok tipiküs megolda ske nt – gyakran interaktí v leheto se ggel – saja t webol-
dalakat ü zemeltetnek, ta je koztato  anyagokat tesznek ko zze . Gyakori, hogy a jegybanki e s kütato -
inte zeti szakemberek tartanak elo ada sokat lakossa gi fo rümokon, o ra kat a kü lo nbo zo  szintü  isko-
la kban. Az iskolai tana rokat 10 jegybank la t el oktata si sege dletekkel, tantervvel, tananyaggal. Az 
iskolarendszerü  ko ze p- e s felso oktata sban saja t szakembereivel 10 jegybank ko zremü ko dik, saja t 
iskola t vagy egyetemi tansze ket 9 szervezet mü ko dtet. Technikai segí tse gnyü jta s kerete ben vagy 
ma s mo don 11 jegybank folytat kü lfo ldi jegybanki szakemberke pze st, illeto leg csereprogramot. 
Hasonlo  sza mü  jegybank szervez a szakemberek sza ma ra kürzüsokat, tanfolyamokat e s konfe-
rencia t vagy egye b szakmai rendezve nyt. Az üta npo tla s biztosí ta sa e rdeke ben 8 jegybank mü ko d-
tet o szto ndí jprogramot vagy gyakornoki rendszert (az o sszegszerü se gben szege nyes tanülma ny 
megemlí ti, hogy a ma ltai jegybank e vente 500 eüro s dí jban re szesí ti azt a szeme lyt, aki a legjobb 
tanülma nyi eredme nyt e rte el, vagy valamely jegybanki fünkcio hoz kapcsolo do  essze t í rta). 

A hivatkozott tanülma ny mindo ssze az í r jegybank esete ben szo l arro l, hogy az „2014-ben mintegy 
3 millió eurót fordított oktatásra és képzésre (teljes kiadások 1,4%-a)”. Tova bbi ke t jegybank, a len-
gyel e s a to ro k vonatkoza sa ban ütal arra, hogy ezek a bankok anyagi ta mogata st nyü jtanak okta-
ta si programokhoz, de az o sszegekkel ado s maradt. 

Az MNB Nemzetko zi kapcsolatok igazgato sa ga a vizsga lati ido szakban felvette a kapcsolatot part-

ner jegybankokkal az ira nt e rdeklo dve, hogy milyen ara nyban adnak karitatí v ce lü  vagy szponzo-

ra cio s jellegü  ta mogata sokat, e s ezzel pa rhüzamosan a ttekintette a jegybankok legfrissebb e ves 

jelente seit, pe nzü gyi besza molo it. Megkerese se re csak az osztra k e s a szlova k ko zponti bank rea-

ga lt. Elo bbi arro l adott ro vid ta je koztata st, hogy az OeNB 2015-ben 6,5 millio  eüro val, 2016-ban 

6,8 millio  eüro val ta mogatott elso sorban ko zgazdasa gi kütata sokkal foglalkozo  inte zeteket (o sz-

szesen o t inte zetet). Pe nzü gyi besza molo ja bo l kiderü l, hogy a bank ko zgyü le s a 2015. e vi nyere-

se gbo l 10 millio  eüro t jüttatott Jübileümi Alapí tva nya nak tüdoma nyos kütata s e s oktata s ta moga-

ta sa ra. Az alapí tva ny í gy ma r 40,2 millio  eüro val rendelkezett, amibo l 2016-ban 9,2 millio  eüro t 

fizetett ki. 2016-ban az OeNB ko zgyü le se 100 ü j projektet hagyott jo va , melyekre 10,3 millio  eüro t 

fordí tanak. 2016-ban egymillio  eüro val finanszí rozta k azt a kü lo n kütata st, amely a migra cio ra, a 

münkaero piacra e s a gazdasa gi no vekede sre fo küsza lt. 

A szlova k jegybank (NBS) 2016. e vi pe nzü gyi jelente se bo l kiderü l, hogy ebben az e vben 488 ezer 

eüro t fordí tott ta mogata sra, amit mü ko de si e s adminisztratí v ko ltse gei ko zo tt mütatott ki. Ennek 

re szleteit azonban me g bilatera lis ü ton sem voltak hajlando k ko zo lni az MNB-vel. 

A ko zponti bankokna l – az egyetemekkel to rte no  együ ttmü ko de s sora n – a pe nzü gyi ismeretter-
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jeszte s mellett a szakemberke pze s e s tova bbke pze s tere n is a jegybanki e s kütato inte zeti szake r-

to k bevona sa ütal az üralkodo  gyakorlatra. Ez azt is jelenti, hogy a jegybankok szakemberke pze s-

sel, pe nzü gyi ismeretterjeszte ssel o sszefü ggo  ra fordí ta sai felteheto en elso sorban saja t mü ko de si 

ko ltse gke nt, e s csak kisebb re szben ta mogata ske nt merü lnek fel. 

A vizsgálathoz rendelkezésre álló információk nem voltak elégségesek ahhoz, hogy teljes 

körűen alátámasszák a 2014-től hatályos társadalmi felelősségvállalási stratégiában fog-

lalt állítást, miszerint az MNB támogatási tevékenysége összhangban van más központi 

bankok gyakorlatával. 
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Összefoglalás 

 

A ko zpe nzekkel valo  gazda lkoda s elleno rze se ke t szempont szerint lehetse ges: a jogszerü se g 

(to rve nyesse g, szaba lyszerü se g) e s az e sszerü se g (gazdasa gossa g, hate konysa g, eredme nyesse g) 

szempontja bo l. 

Az MNB to rve nyesen, az Orsza ggyü le s jo va hagya sa val folytat ta mogata si teve kenyse get. Kora bbi 

e s jelenlegi ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia ja nak ce ljai – a kültü ra sze lesko rü  ta mogata sa 

kive tele vel – adekva tak a bí rsa gbeve telek to rve nyben meghata rozott felhaszna la si leheto se geivel. 

A bí rsa gbeve telek o sszege t meghalado  ta mogata sok nyü jta sa t orsza ggyü le si hata rozatok legiti-

ma lja k. A ta mogata si folyamat szaba lyozott, az abban re szt vevo  jegybanki testü letek e s szerveze-

ti egyse gek belso  szaba lyok szerint la tja k el feladataikat.  A szaba lyozo  eszko zo k o sszhangja – 

elso sorban hata sko ri ke rde sekben – 2016 o sze ig hia nyzott. Az e ves bí rsa gbeve telek e s a ta moga-

ta sokra fordí thato  pe nzü gyi keretek egyma shoz valo  viszonya me g szaba lyozatlan. 

A ta mogata si folyamat leggyenge bb la ncszeme a kedvezme nyezettek elsza moltata sa, aminek a 

szaba lyai kiforratlanok, kültü ra ja o sszesse ge ben alacsony szí nvonalü . A ta mogatott ce lok megva-

lo sí ta sa nak, ele re se nek elleno rze se (a jüttata sok eredme nyesse ge ro l valo  meggyo zo de s), a do nte -

si pontokhoz to rte no  visszacsatola s (feedback) gyakran elmarad. 

Az üto bbi ido szakban a ta mogata sokra fordí tott ko zpe nzek o sszege, a kedvezme nyezett szerveze-

tek e s eseme nyek sza ma a kora bbinak a to bbszo ro se re no tt. A ta mogata si ke relmek elbí ra la sakor, 

a konkre t do nte sek elo ke szí te se, meghozatala sora n mind a bizottsa g, mind az igazgato sa g racio-

nalita sra to rekedett. 

A szervezeti egyse gekto l kapott informa cio k nem alapozza k meg a ta rsadalmi felelo sse gva llala si 

strate gia ban foglalt a llí ta st, miszerint az MNB ta mogata si teve kenyse ge o sszhangban volna a 

jegybankok nemzetko zi gyakorlata val. Ma s ko zponti bankok hasonlo  teve kenyse ge ro l szerzett 

informa cio ink nem ta masztja k ala  az MNB ta mogata sokra fordí tott e ves pe nzü gyi kerete nek me r-

te ke t e s a mü ko de si ko ltse gekhez viszonyí tott ara nya t, ta mogata si ce ljainak sokszí nü se ge t, a ta -

mogata sok rendszeresse ge t. 
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Az MNB fo igazgato ja a jelente s tervezete hez 

• a jegybanki to rve nyi szaba lyoza ssal; 

• a moneta ris finanszí roza st tilto  szaba lyoza ssal; 

• a ta mogata si teve kenyse g belso  szaba lyoza sa val; 

• az MNB ta rsadalmi felelo sse gva llala sa val; 

• a ta mogata sok pe nzü gyi kereteivel; 

• a ta mogata sok o sszete tele vel; 

• ma s ko zponti bankok ta mogata si gyakorlata val; 

• a jelente s o sszefoglalo ja val e s 

• egy javaslattal kapcsolatban e szreve teleket tett. 

A vizsga lat vezeto je ezü ton is ko szo ni az MNB e szreve teleit, amelyeket megismert, a ttanülma nyo-

zott, hasznosí tott, e s e jelente se ben e rve nyesí tett. Mega llapí ta sait ezek alapja n re szben korriga lta, 

pontosabba  tette, re szben – ma s jegybankok ta mogata si gyakorlata val kapcsolatos mega llapí ta sa-

it – fenntartotta. 
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Javaslatok 

Az MNB igazgatóságának 

1. Vizsga lja felü l a ta rsadalmi felelo sse gva llala si strate gia megvalo sí ta sa kerete ben nyü jtott ta -

mogata sok me rte ke re e s kiterjedtse ge re vonatkozo  a lla spontja t. 

2. Hata rozza meg a bí rsa gbeve telek e s a mü ko de si ko ltse gterv ara nya ban sza mí tott ta mogata si 

keret egyma shoz valo  viszonya t. Az e ves szinten meghata rozott ta mogata si leheto se get te-

kintse maga ra ne zve is korla tozo  te nyezo nek. 

3. A ta mogata si rendszer eredme nyesse ge nek fokozottabb figyelemmel kí se re se ce lja bo l inte z-

kedjen a ta mogata sok jegybankszakmai, ta rsadalmi hata sa t sza mba vevo , legala bb e ves gya-

korisa gü  e rte kele s elve gze se ro l. 

Az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságnak 

1. A bizottsa gi do nte shozatal a tla thato sa ga nak biztosí ta sa e rdeke ben gondoskodjon arro l, hogy 

a ta mogata si ke relmek elbí ra la sa na l alkalmazott szempontok, kü lo no sen a ta mogata si elvek-

nek valo  megfelele s a bizottsa gi ü le sekro l ke szü lo  jegyzo ko nyvekben ro gzí te sre kerü ljo n. 

2. Ja rjon el ko vetkezetesen a ta mogata si ke relmek saja t hata sko rben to rte no  elbí ra la sa e s az 

MNB alapí tva nyoknak to rte no  a tada sa eseteiben. A ke relmek a tada sa nak okai jelenjenek meg 

a bizottsa gi ü le sek jegyzo ko nyveiben. 

A kommunikációért és ismeretterjesztésért felelős ügyvezető igazgatónak 

1. Gondoskodjon arro l, hogy a kedvezme nyezettek elsza moltata sa marade ktalanül megfeleljen a 

szerzo de s szerinti e s az ITB ü gyrendje ben meghata rozott ko vetelme nyeknek. 

2. Biztosí tsa, hogy a kedvezme nyezettek szakmai besza mola sa e s pe nzü gyi elsza mola sa, vala-

mint az MNB re sze ro l to rte no  elsza moltata sa sora n keletkezett iratok e s ma s dokümentümok 

hia nytalanül, elleno rizheto  mo don mego rze sre e s archiva la sra kerü ljenek. 



 


