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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ALCO Asset-Liability Commitee (Eszköz-forrás bizottság),  
az MNB döntéshozatalt támogató testülete 

ÁKK Államadósság Kezelő Központ Zrt. 
ÁSZ Állami Számvevőszék 
BEL Belső ellenőrzés szervezeti egység 
DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. 
e-aukció elektronikus árlejtés 
EB Európai Bizottság 
EKB Európai Központi Bank 
EU Európai Unió 
FB Felügyelő Bizottság 
Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

1996. évi CXII. törvény 
IAC Internal Auditors Committee (a KBER Belső Ellenőrzési 

Bizottsága) 
IMF International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap) 
ISTAT Integrált Statisztikai Rendszer; integráltan valósítja meg 

a statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását és publikálá-
sát 

KBER Központi Bankok Európai Rendszere 
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
KESZ Kincstári Egységes Számla 
Kincstár Magyar Államkincstár 
KT Költségvetési Tanács 
MNB, Bank Magyar Nemzeti Bank 
MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 

MNB tv. 2011. december 31-ig a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2001. évi LVIII. törvény, 2012. január 1-jétől a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 

MPV Magyar Pénzverő Zrt. 
MT Monetáris Tanács 
NGM Nemzetgazdasági Minisztérium 
OGY Országgyűlés 
PJNY Pénzjegynyomda Zrt. 
SAP Integrált vállalatirányítási rendszer 
SDR Special Drawing Rights (Különleges Lehívási Jogok), a 

Nemzetközi Valutaalap hiteleszköze 
SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat 
Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
vagyon törvény az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

 





 

 
5 

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

deviza-értékpapírok ki-
egyenlítési tartaléka 

A devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések 
piaci értékelése alapján megállapított különbözet, az 
MNB saját tőkéjének része. 

elektronikus árlejtés (e-
aukció) 

A közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő fo-
lyamat, amely az ajánlatoknak a 63. § (4) bekezdés sze-
rinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás mértéké-
re, és az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti 
egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat 
megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus 
eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé 
(Kbt. 4. § 5. pont) 

forintárfolyam kiegyen-
lítési tartaléka 

Az MNB devizában fennálló követeléseinek és kötelezett-
ségeinek hivatalos árfolyamon és átlagos beszerzési árfo-
lyamon számított értékének a különbsége, az MNB saját 
tőkéjének része. 

lényegesség elve Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából min-
den olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves 
bemutatása − az ésszerűség határain belül − befolyásolja 
a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. (Sztv. 16. § 
(4) bekezdés) 

nem realizált deviza-
árfolyameredmény 

A devizaeszközök és devizaforrások év végi értékeléséből 
eredő árfolyam különbözetnek (a forint árfolyam ki-
egyenlítési tartalékának) tárgyévi változása. 

referenciapiac A jegybank javadalmazási stratégiája 2001. óta a ma-
gyarországi kereskedelmi banki szektorhoz, mint referen-
ciapiachoz viszonyított javadalmazási gyakorlatot követi. 
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JELENTÉS 

a Magyar Nemzeti Bank működésének és a 
központi költségvetéssel történő elszámolások 

szabályszerűségének ellenőrzéséről 

BEVEZETÉS 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB, Bank) a Magyar Köztársaság központi bankja. 
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával az MNB a Központi Ban-
kok Európai Rendszerének (KBER) tagjává, egyben az Európai Központi Bank 
(EKB) tulajdonosává is vált1. Az MNB részvénytársasági formában működő jogi 
személy, az MNB tv-ben2 foglalt korlátozásokkal tulajdont szerezhet. Az MNB 
elnöke az Országgyűlésnek évente beszámol a bank tevékenységéről és mone-
táris politikájáról. 

Az MNB sajátos3 szervezet, sem a piaci, sem az államigazgatási szerveknél 
megszokott módon nem ellenőrizhető. Az MNB működésére és gazdálkodására 
a közpénzek felhasználásának átláthatósági és hatékonysági követelményei-
nek érvényesülnie kell. Feladatai végrehajtása során személyi, intézményi, 
funkcionális és pénzügyi függetlenséget élvez, de mint 100%-ban állami tulaj-
donú gazdasági társaság, elszámolással tartozik tulajdonosa felé. Az állam, 
mint tulajdonos jogait az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja az 
MNB-vel kapcsolatban. 

Monetáris politikai eszköztárát a Bank a 2008-2009. évi pénzügyi válság idején 
új, a forint- és devizalikviditást bővítő eszközökkel egészítette ki. Ugyancsak a 
pénzügyi válság miatt vált szükségessé az MNB tv. 2010. január 1-jével hatály-
ba lépő módosítása, amelynek nyomán a Bank alapvető feladata a pénzügyi 
közvetítő rendszer stabilitásának biztosítására irányuló további előírásokkal 
egészült ki. A jogszabályi változás biztosítja az MNB elnökének azt a jogot, 
hogy a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitása érdekében javaslatot tehessen 
jogszabály megalkotására. 

                                               

1 Az EU-, illetve KBER csatlakozás időpontjában Magyarország 5,4 M euróval járult 
hozzá az EKB működési költségeihez. 2011-ben az MNB részesedése az EKB-ban 
1,3856%, befizetett tőkéje 5,6 M euróra emelkedett. Az euroövezeten kívüli központi 
bankok a felosztható nyereségből nem részesülhetnek, de veszteség esetén sem kell fi-
nanszírozni azt. 
2 2011. december 31-ig a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény és 
2012. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény. 
3 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, vala-
mint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény korlátozottan vonatkozik a jegybank 
alaptevékenységeire, számos rendelkezésnek nem kell megfelelnie. 



BEVEZETÉS 

 
8 

A monetáris politika meghatározásán és megvalósításán túl az MNB törvény-
ben rögzített alapvető feladata többek között a törvényes fizetőeszköz kibocsá-
tása. A biztonságos készpénzellátáshoz elengedhetetlen bankjegy- és érmegyár-
tást az MNB a tevékenységével összefüggésben létrehozott, kizárólagos tulajdo-
nában álló leányvállalatai útján látja el. 

Az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (10) bekez-
dése szerint az ÁSZ az MNB gazdálkodását és az MNB tv-ben foglaltak alapján 
folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét ellenőrzi. 

Az ellenőrzés aktualitását az adta, hogy 2012. január 1-jén hatályba lépett az 
új MNB tv., amely részben a régi jegybanktörvény újrakodifikált változata, de 
új elemeket is tartalmaz. Megváltozott a Bank irányítási és döntéshozatali 
rendszere, továbbá – 2011. évre visszamenőleg – a forintárfolyam és deviza-
értékpapír kiegyenlítési tartalékok egyenlegét összevontan kell értékelni. 

Az MNB működésére és a központi költségvetéssel történő elszámolások sza-
bályszerűségére kiterjedő ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy 

 az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszerének 2011. évi és 
2012. I. félévi működése megfelelt-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, a 
részvényesi jogokat gyakorló határozatainak, az Alapító okiratának és a bel-
ső szabályzatoknak; 

 az MNB 2011. évi banküzemi gazdálkodása megfelelően szabályozott, sza-
bályszerű és takarékos volt-e, teljesültek-e az MNB által meghatározott stra-
tégiai és éves célkitűzések; 

 az MNB kizárólagos tulajdonában lévő társaságok (a Pénzverő Zrt., a Pénz-
jegynyomda Zrt.) feletti tulajdonosi joggyakorlás, a tulajdonosi kontrollok 
működtetése 2007-2011. évek között szabályozott és szabályszerű volt-e, az 
MNB kizárólagos tulajdonában lévő társaságokkal összefüggésben megho-
zott szakmai és tulajdonosi döntései és a társaságokat érintő osztalékpoliti-
kája összhangban volt-e a Bank által meghatározott stratégiai célkitűzések-
kel, elősegítette-e azok teljesülését; 

 az MNB központi költségvetéssel összefüggő 2007-2011. évek közötti elszá-
molásai az MNB-ben és az államháztartásban szabályozottak és szabálysze-
rűek voltak-e, megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak és a szerződésekben 
foglaltaknak; 

 az előző évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai hasznosultak-e. 

A helyszíni ellenőrzést az MNB-nél, a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 
(NGM) és a Magyar Államkincstárnál (Kincstár) folytattuk le. Az ellenőrzés ke-
retében értékeltük a 2008-ban indított és 2011-ben lezárt hatékonyságjavító 
projekt (HAJÓ projekt) megvalósítását. 

Az MNB éves beszámolóit könyvvizsgáló auditálja, ezért a statisztikai mintavé-
tel helyett a program szerinti mintavétellel történt a gazdálkodást (beszerzési 
eljárások, a beruházási kiadások és a működési költségek), valamint a központi 
költségvetéssel összefüggő elszámolásokat érintő megállapítások alátámasztá-
sa. A mintavételes tesztelés során ellenőriztük a döntések előkészítését és do-
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kumentumokkal való alátámasztottságát, a kapcsolódó szerződések és a kifize-
téseket alátámasztó teljesítésigazolások meglétét, a számlák tartalmi és formai 
megfelelőségét. 

Az ellenőrzést az ÁSZ 2012. II. félévi ellenőrzési terve alapján, a számvevőszéki 
ellenőrzés szakmai szabályai szerint, szabályszerűségi ellenőrzés módszerével, a 
vonatkozó nemzetközi standardok figyelembevételével végeztük. Az ellenőrzés 
végrehajtása során alkalmaztuk az ellenőrzési kritériumokat és kérdéseket, a 
tanúsítványi adatszolgáltatást, azok elemzését, valamint helyszíni interjúk ké-
szítését. 

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint a jelentést megküldte az MNB 
elnökének, az MNB Felügyelőbizottság elnökének, a nemzetgazdasági minisz-
ternek, valamint a Magyar Államkincstár elnökének. Az MNB FB elnöke nem 
tett észrevételt, a nemzetgazdasági miniszter az ÁSZ törvényben biztosított ha-
táridőn belül az észrevételezési lehetőségével nem élt. A beérkezett észrevétele-
ket és az arra adott válaszokat a jelentés 3-7. számú mellékletei tartalmazzák. 

Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (4) és (10) bekezdésében foglaltak képezték. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

Az MNB irányítási és döntéshozatali rendszerének 2011. évi és 2012. I. 
félévi működése megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak, az Alapító ok-
iratának, a vonatkozó belső szabályzatainak, valamint a részvényesi jogokat 
gyakorló nemzetgazdasági miniszter határozatainak. 

A Felügyelő Bizottság (FB) és a Bank elnöke által irányított Belső ellenőrzés 
(BEL) a KBER Belső Ellenőrzési Bizottsága (IAC) által előírt ellenőrzéseket is vé-
gez. A BEL 2011. évi, az MNB elnöke és az FB által elfogadott munkaterve a 
rendkívüli vizsgálatok, a közreműködési és a tanácsadói feladatok miatt nem 
teljesült, négy pénzügyi vizsgálatot töröltek4. 

A 2011. évi banküzemi költség 11,9 Mrd Ft volt, amely mind az előző év, 
mind a tervezett költségekhez képest összességében és költségnemenként is 
csökkent. A működési költségek a 2011. évi pénzügyi terven belül alakultak 
a tervezettnél alacsonyabb létszám, költségcsökkentő intézkedések, valamint a 
beruházásoknál jellemző áthúzódó tételek, időbeli elmaradás, felhasználói 
igény változás és felültervezés miatt. 
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ráfordítások
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A banküzemi költségek alakulása

2010. tény 2011. terv 2011. tény
 

A költségcsökkenések mértékét számviteli szabályoktól eltérő elszámolások is 
befolyásolták. A banküzemi gazdálkodás során nem volt megfelelő a veze-
tői ellenőrzés, mivel a szabálytalan elszámolásokat nem szűrte ki. A számvi-
teli szabályoktól eltérő elszámolások az MNB éves beszámolójának 
minősítését nem befolyásolják. A Bank esetében kormányrendelet5 alap-
ján jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-át, 2011-ben 250 Mrd Ft-ot 
meghaladó hiba minősül. Ez az előírás nem biztosítja a közpénzekkel való fele-

                                               

4 A törölt vizsgálatokat a BEL 2012-ben hajtotta végre az MNB 2013. január 4-én kelt 
tájékoztatása szerint. 
5 a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 
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lős gazdálkodást és elszámoltatást, mert a mérlegfőösszegnek mindössze 0,1%-
át teszik ki a banküzemi költségek és ráfordítások, ezért a gyakorlatban a 
banküzemnél nem jelent valós korlátot. 

A kiegészítő mellékletben nem mutatták be a számviteli politikát érintő évközi 
módosítások banküzemi költségekre gyakorolt hatását, ezért az MNB bank-
üzemi működése nem átlátható. 

A Bank takarékossági törekvései ellenére nem költséghatékony gazdálko-
dást tapasztaltunk6 a multifunkciós eszközöknél, a munkaállomásoknál és 
laptopoknál, valamint a személyi használatú, km korlátozás nélküli, magán-
használatú gépjárművek terén. 

Az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt 
meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak7, mivel a Bank 
iratkezelési szoftvere nem rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal. A Bank egyedi 
szállítói szerződés nélkül kezdte meg 2011-ben az auditált iratkezelő rendszer 
beruházást, ezért az elvárt minőségű, illetve tanúsított szoftver kikényszerítésére 
nem volt eszköze. 

A beruházások teljesülése a 2011. évben alacsony, mindössze 54,1%-os volt. A 
nagy értékű, 30 M Ft feletti informatikai beruházások 28,4%-os tervteljesülése 
még ettől az értéktől is jelentősen elmaradt. Az alacsony arányú tervteljesülés 
egyrészt a beruházások tervezésének hiányosságaira vezethető vissza, más-
részt előre nem látható tényezők okozták. A tervezési eljárások, egyeztetési fo-
lyamatok és kontrollok nem biztosították a felső vezetés által elvárt követelmé-
nyek teljesülését. A nagy értékű informatikai projektek során a felhasznált bel-
ső erőforrások mérése nem volt megoldott. Így utólag nem állapítható meg a 
projekt csúszás oka (nem megfelelő erőforrás tervezés vagy kapacitás hiány). A 
Bank nem értékelte az erőforrás tervezés minőségét. 

A javadalmazás (alapbér, bónusz, juttatások) szintje meghaladja az MNB 
által referenciának tekintett kereskedelmi banki átlagot. Az MNB-nél 
2011-ben 4,3%-os bérfejlesztés volt, a választható béren kívüli juttatások 
(cafeteria) személyenkénti összege az infláció mértékével (3,5%) nőtt, amelynek 
összege kétszerese a kereskedelmi bankoknál jellemző nagyságnak. Az MNB-
nél 2011-ben nem változott a bónusz, miközben a hazai kereskedelmi banki 
ágazatban 2010-ben a bónuszok mértéke átlagosan 18%-kal csökkent. A külső, 
referenciapiaci összehasonlításban is magas személyi juttatásokat személyi jel-
legű egyéb kifizetések (pl. belső előadók díjazása, a jellemzően nem támoga-
tott, nem iskolarendszerű képzések finanszírozása, karrier tanácsadás költségei, 
távmunka biztosítása, csapatépítési programok) is növelték. 

                                               

6 Az MNB a felelősségvállalási stratégiai céljai között kiemelt fontosságú prioritásként 
rögzítette a közpénzekkel való gazdálkodás felelősségét. 
7 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény 2009. január 1-ei határidővel tanúsított iratkezelési szoftver haszná-
latát írta elő a közfeladatot ellátó intézmények, így az MNB számára. 
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A középtávú intézményi célkitűzések megvalósulását humán stratégia támo-
gatja, ugyanakkor bér- és jövedelem stratégiai célkitűzéseket 2012-ig nem ha-
tározott meg a Bank. 

A 2008-ban indult HAJÓ projekttől az MNB által elvárt költségmegta-
karításokat (1495,9 M Ft) nem érték el. Az MNB 2009. évi működése ellen-
őrzésekor tett ÁSZ javaslat nyomán csökkentett elvárt megtakarítással szemben 
1379,1 M Ft volt a projekt eredményeként kimutatott költségcsökkenés. A HAJÓ 
projekt eredményeinek számszerűsítésekor − az ÁSZ javaslatával összhangban 
− az MNB megkülönböztette a projekt eredményeként elért teljesítményt az 
egyéb tényezők miatt bekövetkezett változások hatásaitól. Ugyanakkor − az in-
formatika területén − egyes kezdeményezéseknél8 továbbra is helytelenül 
mutatott ki a HAJÓ kezdeményezéseként megtakarításokat, ugyanis 
azok nem, vagy nem kizárólag a HAJÓ projekthez köthetőek. A 2008-2011. kö-
zötti időszakban a feladatellátás műszaki, szervezeti és szerződéses feltételei 
olyan mértékben változtak meg, hogy a 2008. évben megfogalmazott költség-
csökkentési kezdeményezések 2011. évi költségekre gyakorolt hatása torzítás-
mentesen nem mutatható ki. 

Az MNB kizárólagos tulajdonában lévő Pénzjegynyomda Zrt. (PJNY) és a Ma-
gyar Pénzverő Zrt. (MPV) működését meghatározó jogszabályi környezet 
nem egyértelmű, illetve hiányos. A stratégiai jelentőségű, állami monopol 
tevékenységet ellátó társaságok nem minősülnek nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. Nem tisztázottak az MNB-nek a 
társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelői feladatai, pl. hogy a társaságok vé-
gezhetnek-e a jegybanki tevékenységgel összefüggő feladataikon túl ún. piaci 
feladatokat. 

Az MNB a tulajdonosi pozícióját és a leányvállalatok fejlesztését az euró ma-
gyarországi bevezetéséhez igazodva határozta meg. Ezzel összefüggésben az 
MPV-t az EKB előauditja alkalmasnak találta az euró gyártására. A társaságot 
az MNB a Logisztikai Központba telepítette át és a Bank tervei szerint tartós tu-
lajdonában marad. 

Az euró céldátum eltörlésével az MNB nem vizsgálta felül a PJNY-re vonatkozó 
stratégiáját, amely szerint az euró bevezetésével megszűnik a bankjegygyártás. 
A PJNY hosszú távú működését és a hazai bankjegy kibocsátás biztonságos el-
látását veszélyeztet(het)i, hogy a Bank a társaság tevékenységének eredményét 
minden évben osztalékként (2006-2011 között összesen 5,8 Mrd Ft-ot) elvonta. 

A kiegyenlítési tartalékok elszámolásai az MNB-ben a belső szabályzatok-
nak megfelelően történtek. Az NGM, mint az államháztartásért felelős 
minisztérium azonban a kiegyenlítési tartalékok elszámolásával és térítésével 
kapcsolatban számszaki és egyéb ellenőrzést nem végzett9. A központi költ-
ségvetésnek 2007-ben és 2010-ben – az akkor hatályos jogszabályi előírások 
szerint – összesen 31,9 Mrd Ft térítési kötelezettsége volt a Bank részére a devi-
za-értékpapírok kiegyenlítési tartalékának negatív egyenlege miatt. Célszerű 

                                               

8 HP adattárolók, HP Unix szerverek és a CISCO eszközök költöztetése 
9 Az ÁSZ tv. alapján a kiegyenlítési tartalékok elszámolását az ÁSZ nem ellenőrizheti. 
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volt a kiegyenlítési tartalékok összevonását előíró, 2011-től hatályos jogszabá-
lyi változás10, mivel mérsékli annak kockázatát, hogy az MNB felé központi 
költségvetési fizetési kötelezettség keletkezzen (az összevont egyenleg 2007-
2011. között minden évben pozitív volt). 

A nemzetközi szervezetektől a Magyar Állam által lehívott hitelekkel 
kapcsolatban az MNB hatáskörét túllépve, felhatalmazás nélkül és a hitel-
intézeti törvény11 (Hpt.) 49. § (6) bekezdés előírásait megsértve üzleti titok köré-
be tartozó adatokat12 adott át az IMF-nek, veszélyeztetve ezzel az ország pénz-
ügyi stabilitását. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az IMF hitellel kapcsolatos 
feladatmegosztásra vonatkozó megállapodás13 nem tartalmazta. Az IMF alap-
okmánya szerint a tagok általános kötelezettsége az IMF felé történő informá-
ciószolgáltatás. Ugyanakkor a tagok nem kötelesek információkat olyan részle-
tesen megadni, ami felfedné harmadik személy – az alapokmány megfogal-
mazásában „magánszemélyek vagy vállalatok” – ügyleteit. 

Az előző, a 2011. évi jelentésünkben14 megfogalmazott javaslatainkat az MNB 
az intézkedési tervének megfelelő ütemezésben megvalósította. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó 
intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani és azt a 
jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ÁSZ részére megkül-
deni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szerve-
zet, vagy az továbbra sem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 
33. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

A Nemzetgazdasági Miniszternek 

1. A kiegyenlítési tartalékok elszámolásával és térítésével kapcsolatban az NGM, mint az 
államháztartásért felelős minisztérium nem végez számszaki és egyéb ellenőrzést. 
 
 

                                               

10 Az unióban a jegybankok külföldi pénznemben fennálló követeléseiből és kötelezett-
ségeiből származó árfolyamveszteségét nem téríti meg az állami költségvetés, azt a 
jegybankoknak kell kigazdálkodniuk. A KBER előírása szerint csak a nem realizált nye-
reség kerül tartalékként a forrásoldalon lévő, de a saját tőkén kívüli ún. „átértékelési 
számlákra”, amely a későbbi időszakok esetleges árfolyamveszteségeinek, valamint a 
negatív piaci értékkülönbözetek fedezetére szolgál. 
11 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
12 A hét legnagyobb bank finanszírozási helyzetéről, nettó devizapozíciójáról naponta, 
ugyanezen bankok swap ügyleteiről hetente jelentett adatokat az MNB. 
13 Az államháztartásért felelős miniszter és az MNB közötti 2008. november 7-ei megál-
lapodás a hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási rendről, a döntési jogkörökről és hitel ügy-
let lebonyolításáról.  
14 1122 számú jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi működésének ellenőrzéséről 
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Javaslat: 
 
Intézkedjen az MNB által kimutatott kiegyenlítési tartalékoknál a Magyar Állam és a 
Bank közötti elszámolások ellenőrzéséről. 

2. Az MNB kizárólagos tulajdonában lévő társaságok működését meghatározó jogsza-
bályi környezet nem egyértelmű, illetve hiányos. A stratégiai jelentőségű, állami mo-
nopol tevékenységet ellátó társaságok nem minősülnek nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. Nem tisztázottak az MNB-nek a 
társaságaival kapcsolatos vagyonkezelői feladatai, pl. hogy a társaságok végezhet-
nek-e a jegybanki tevékenységgel összefüggő feladataikon túl ún. piaci feladatokat. 
 
Javaslat: 
 
Kezdeményezze a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő Zrt. jogszabályi kör-
nyezetének felülvizsgálatát az MNB pénzkibocsátási feladatai kockázatmentes ellátá-
sa érdekében. 

3. A számviteli szabályoktól eltérő elszámolások az MNB éves beszámolójának minősí-
tését nem befolyásolják. A Bank esetében kormányrendelet alapján jelentős összegű 
hibának a mérlegfőösszeg 2%-át, 2011-ben 250 Mrd Ft-ot meghaladó hiba minősül. 
Ez az előírás nem biztosítja a közpénzekkel való felelős gazdálkodást és elszámolta-
tást, mert a mérleg-főösszegnek mindössze 0,1%-át teszik ki a banküzemi költségek 
és ráfordítások, ezért a gyakorlatban a banküzemnél nem jelent valós korlátot.  
 
Javaslat: 
 
Kezdeményezze a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosí-
tását, hogy a számviteli törvény jelentős összegű hibára vonatkozó mértéke az MNB 
banküzemi költségeire és ráfordításaira a jegybanki tevékenységtől elkülönítve érvé-
nyesüljön a közpénzekkel való felelős gazdálkodás biztosítása érdekében. 

Az MNB Elnökének 

1. Az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg az irat-
kezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, mivel a Bank iratkezelési szoftvere nem 
rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal. A Bank egyedi szállítói szerződés nélkül kezdte 
meg 2011-ben az auditált iratkezelő rendszer beruházást, ezért az elvárt minőségű, 
illetve tanúsított szoftver kikényszerítésére nem volt eszköze.  
 
Javaslat: 
 
Intézkedjen a vonatkozó jogszabálynak nem megfelelő iratkezelési rendszerrel kap-
csolatban a felelősség megállapításáról. 

2. A tervezési eljárások, az egyeztetési folyamatok és a kontrollok nem biztosították a 
beruházási tervek megalapozottságát. A beruházások teljesülése mindössze 54,1%-
os volt. A beruházási projektek során felhasznált belső erőforrások mérése nem volt 
teljes körűen megoldott, ezért utólag nem állapítható meg, hogy a projekt csúszását 
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mi okozta. A költségcsökkenések mértékét a számviteli szabályoktól eltérő elszámolá-
sok is befolyásolták. A banküzemi gazdálkodás során nem volt megfelelő a vezetői 
ellenőrzés, mivel a szabálytalan elszámolásokat nem szűrte ki.  
 
Javaslat: 
 
Intézkedjen a pénzügyi tervezés és a gazdálkodási folyamatok során 

a) megalapozott, megvalósítható beruházási tervek készítéséről; 

b) az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó belső erőforrás felhasználás teljes körű 
méréséről; 

c) a számviteli szabályok teljes körű betartásáról. 

3. Az euró céldátum eltörlésével az MNB nem vizsgálta felül a PJNY-re vonatkozó stra-
tégiáját, amely szerint az euró bevezetésével megszűnik a bankjegygyártás. A PJNY 
hosszú távú működését és a hazai bankjegy kibocsátás biztonságos ellátását veszé-
lyeztet(het)i, hogy a Bank a társaság tevékenységének eredményét minden évben 
osztalékként (2006-2011 között összesen 5,8 Mrd Ft-ot) elvonta.  
 
Javaslat: 
 
Vizsgálja felül a Pénzjegynyomda Zrt-vel kapcsolatos stratégiáját és osztalékpolitiká-
ját a szükséges hazai bankjegy mennyiség biztonságos előállítása és a kockázatok 
csökkentése érdekében. 

4. A nemzetközi szervezetektől a Magyar Állam által lehívott hitelekkel kapcsolatos 
MNB adatszolgáltatás során a Bank felhatalmazás nélkül, hatáskörét túllépve és a 
Hpt. 49. § (6) bekezdés előírásait megsértve üzleti titok körébe tartozó adatokat is 
átadott az IMF-nek.  
 
Javaslat: 
 
Intézkedjen a felhatalmazás nélküli adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség megál-
lapításáról, a felelősség okainak feltárásáról és az eljárási hiba megszüntetéséről. 
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. AZ MNB IRÁNYÍTÁSI, DÖNTÉSHOZATALI ÉS ELLENŐRZÉSI REND-

SZERE 

Az MNB irányítási és döntéshozatali rendszerének 2011. évi és 2012. I. 
félévi működése megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak, az Alapító ok-
iratának, a vonatkozó belső szabályzatainak, valamint a részvényesi jogokat 
gyakorló nemzetgazdasági miniszter határozatainak. A 2012. január 1-jétől 
hatályos MNB tv-ben15 foglalt, az MNB működését és irányítását érintő válto-
zásokat az Alapító okiratban, az ügyrendekben és a belső szabályzatokban az 
előírt határidőre átvezették, illetve hatályba léptették. 

A tulajdonosi hatáskört érintő változás, hogy a részvényes16 csak az Alapí-
tó okirat megállapításáról és módosításáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról, 
visszahívásáról és díjazásának megállapításáról jogosult dönteni. 

A 2011. évi számviteli beszámolóban foglalt mérleg és eredménykimutatás meg-
állapítása és az osztalékfizetésről való döntés 2012-től az igazgatóság hatásköre. 
A részvényes tájékoztatása – a számviteli beszámolót, az üzleti jelentést, és a 
könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó Éves jelentés megküldésével – az előírásnak 
megfelelően megtörtént. 

Az NGM a Bank működésével és az alaptevékenység irányításával kapcsolatos 
kiemelten fontos kérdésekről rendszeresen kap írásbeli tájékoztatást. Ennek ke-
retében az MNB pl. hetente tájékoztatta a nemzetgazdasági minisztert a végre-
hajtott devizaműveletekről, valamint az arany- és devizatartalékokról. 

Az MNB tv. újra bevezette a testületi irányítási és döntéshozatali mechaniz-
must. A Monetáris Tanács (MT) döntéseinek végrehajtásáért és az MNB műkö-
désének irányításáért való felelősség 2012. március 28-tól az MNB elnökétől az 
újra létrehozott igazgatóság felelősségi körébe került. A döntési hatáskörök egy 
részét az igazgatóság ügyrendje elnöki és alelnöki hatáskörbe delegálta. 

A működésirányítással és az MNB befektetéseivel kapcsolatos, az igazgatóság 
ügyrendjében meghatározott kérdésekben az elnök dönt. Az MNB mérlegét érin-
tő, devizában végzett tevékenységek esetében a monetáris stratégiáért felelős al-
elnök17, a pénzügyi közvetítőrendszert és a pénzügyi infrastruktúrát érintő kérdé-
sekben a pénzforgalomért felelős alelnök18 dönt. 

                                               

15 a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. tv. 
16 A Magyar Államot, mint MNB részvénytulajdonost az államháztartásért felelős mi-
niszter képviseli. 
17 A Monetáris stratégia és közgazdasági elemzést, a Pénzügyi elemzéseket, a Pénz- és 
devizapiacot, a Statisztikát és a Kutatást felügyelő alelnök. 
18 A Pénzforgalom és értékpapír-elszámolást, a Pénzügyi stabilitást, az Integrált kocká-
zatkezelést és a Készpénzlogisztikát felügyelő alelnök. 
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A működésirányítás átalakításával összhangban 6-ról 3-ra csökkent a döntés-
hozatalt támogató, konzultatív testületek száma. A 2007-ben megszünte-
tett − az MNB befektetéseivel kapcsolatos stratégiai és üzletpolitikai kérdések-
ben való döntéshozatalt támogató − Tulajdonosi bizottság pedig ismét felállí-
tásra került. 

Megszűnt az operatív vezetést támogató Vezetői bizottság (VB), a Monetáris Ta-
nács (MT) döntéseit támogató Implementációs bizottság (IB), valamint a hitelin-
tézetek válságával kapcsolatban létrejött Operatív válságkezelő bizottság. Válto-
zatlanul működött az alelnökök döntéseit támogató Eszköz-forrás bizottság 
(ALCO) és a Pénzügyi rendszert felvigyázó bizottság. A Beruházási és költséggaz-
dálkodási bizottság (BKB) döntés-előkészítő feladatait az Ügyvezető igazgatói ér-
tekezlet vette át. 

A tulajdonosi ellenőrzés szerve, a Felügyelő Bizottság (FB) az OGY, az ÁSZ és 
az NGM felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tett, munka-
tervét végrehajtotta. Az FB összetételében, munkarendjében 2011-2012-ben 
nem volt változás. Az FB a hatáskörébe tartozó feladatok19 tekintetében irányít-
ja az MNB belső ellenőrzési szervezetét (BEL). 

A belső ellenőrzés munkatársai az FB hatáskörébe nem tartozó, az MNB elnöke 
által elrendelt ellenőrzési feladatokon túl − az MNB KBER tagságából fakadó 
kötelezettségeként − a KBER IAC által előírt ellenőrzéseket is végeznek. 

A BEL az IAC részére 2011. évben 4, 2012-ben 2 ellenőrzést végzett. Ezzel össze-
függésben az EKB-nál az auditorok 2011-ben 12, 2012-ben 10 napnyi IAC to-
vábbképzésen is részt vettek. 

A BEL 2011 és a 2012. november 15. közötti időszakban összesen 38 jelentéssel 
záruló vizsgálatot végzett (1. sz. melléklet). A rendkívüli vizsgálatok, a közre-
működési és a tanácsadói feladatok elvégzésére 2011-ben nem volt elegendő az 
előírt 10%-os tartalék. Ennek következtében a 2011. évi, az MNB elnöke és az 
FB által jóváhagyott munkatervben szereplő négy pénzügyi vizsgálatot töröl-
tek20. 

2. AZ MNB BANKÜZEMI GAZDÁLKODÁSA 

A működési költségek (2. sz. melléklet) 2011. évi összege 11 882,2 M Ft volt, 
ami 7,0%-kal (900,8 M Ft-tal) volt alacsonyabb a 2010. évi kiadásoknál. A mű-
ködési költségek 57,9%-át kitevő személyi jellegű ráfordítások a 2010. év tény-
adatához viszonyítva 1,8%-kal (123,3 M Ft-tal), a banküzemi általános költsé-
gek 13,2%-kal (780,7 M Ft-tal) mérséklődtek. 

                                               

19 Hatásköre nem terjed ki az MNB alapvető feladataira, így a monetáris politika meg-
határozására és megvalósítására, illetve azoknak az MNB eredményre gyakorolt hatá-
sára. 
20 A törölt vizsgálatokat a BEL 2012-ben végrehajtotta. 
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2.1. A pénzügyi terv megalapozottsága 

A 2011. évi pénzügyi terv elkészítése a vonatkozó szabályokkal és az elfoga-
dott pénzügyi irányelvekkel összhangban történt. A tervezés módszere és üte-
mezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelő volt (fő irányelvek BKB jóvá-
hagyása, ezt követően a VB általi jóváhagyás, a tervek kidolgozása a költség-
gazdák által részletes számszaki és szöveges indoklással, majd azok BKB és VB 
jóváhagyása). 

A beruházásokat megalapozó üzleti esettanulmányok formailag és a főbb tar-
talmi elemeiket tekintve megfeleltek a belső szabályzatokban meghatározott 
követelményeknek. Tartalmazták azok üzleti indokoltságát, a megvalósítás 
ütemezését és erőforrásigényét. 

A tervezett informatikai beruházások 79,5%-a célkitűzésük alapján (eredmé-
nyesség és hatékonyság fejlesztése, valamint a szakterületek informatikai tá-
mogatottságának fejlesztése) nem illeszkedett a pénzügyi tervezésre vonatkozó 
szabályozásban előírt funkcionális és „bankszakmai” stratégiához. 

A beruházások szakmai stratégiákkal való jobb alátámasztottsága érdekében a 
2012. évi pénzügyi tervezés tervegyeztető megbeszélésein már sor került a fel-
használói igények funkcionális stratégiákból történő levezetésére. 

A Bank a tervezési irányelvekben meghatározott felső költségkorlátokat az éves 
tervek jóváhagyásakor túllépte21, ugyanakkor a tényleges adatok a terven belül 
alakultak. 

A tervtől való elmaradás oka a személyi költségeknél elsősorban a tervezettnél 
alacsonyabb záró, illetve átlag létszám volt. A reprezentációs, az üzemeltetési 
és az IT működési költségeknél a kedvezőbb árak érvényesítése mellett jellemző 
volt a költségek felültervezése. 

A működési költségek tervtől való elmaradásához hozzájárult az évközi feladat-
elmaradás, egyes tervezett rendezvények meghiúsulása, felhasználói igények 
csökkenése, valamint nem szerződésszerű teljesítés és beszerzési eljárás késedel-
me. 

2.2. A banküzemi általános költségek alakulása, az elszámo-
lások megfelelősége 

A 2011. évben a banküzemi általános költségek (üzemeltetési-, IT-, egyéb költ-
ségek és értékcsökkenés) mind az előző év (780,8 M Ft-tal), mind a tervezett 
költségekhez képest (812,6 M Ft-tal) csökkentek összességében és költség-
nemenként is. 

                                               

21 A Bank belső szabályai az előzetes irányszámoktól való eltérést lehetővé tették. 
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A banküzemi általános költségek alakulása M Ft 

 2010. évi tény 2011. évi terv 2011. évi tény 

IT költségek 1219,0 1285,6 1148,6 

Üzemeltetési költségek 1550,4 1444,5 1360,8 

Értékcsökkenés 2180,4 1869,3 1799,3 

Egyéb költségek 956,5 1338,7 816,8 

Árversenyt és árelőnyt biztosított a Banknak az e-aukciós eszköz alkalmazása. Az 
IT költségek jellemzően a beszerzési eljárások során elért kedvező árak, a külső 
tanácsadói díjak csökkenése miatt, az egyéb költségek a holokauszt per feladata-
inak átadása és a kommunikációs költségek csökkenése miatt lettek alacsonyab-
bak. 

Az üzemeltetési költségek kedvező alakulásához nagyobb részt − a Hold utcai 
épület használatának megszüntetéséből adódó − ingatlan üzemeltetéshez kap-
csolódó költségek, másrészt a készpénz-logisztikai gépek üzemeltetési költségeinek 
mérséklődése járult hozzá. Terven felüli volt ugyanakkor a tanácsadói költségek 
(161,3%-os), valamint a belföldi kiküldetések (241,3%-os) alakulása. 

Egyes tárgyi eszközök esetén az ellátottság mutatói, illetve a kapcsolódó költsé-
gek alakulása nem támasztja alá a költséghatékony gazdálkodást. Ilyenek a 
nyomtatók és multifunkciós eszközök (kb. 2 fő/db), a munkaállomások és lap-
topok (kb. 2 db/fő), továbbá a vezetők és családtagjaik által használt személy-
gépjárművek. 

2011-ben 67 db multifunkciós eszköz, 1 db másoló és 225 db nyomtató volt hasz-
nálatban. Az eszközök száma a korábbi évekhez képest csökkent, 2006-ban egy 
gépet 1,3 fő, 2011-ben 2 fő használt22. A felhasználói munkaállomások száma 
2011. január 1-jén 1204 volt, ami a 2011. évi munkaállomás beszerzéseket köve-
tően 1288 db-ra (mintegy 2db/fő) nőtt23. 

Nem szolgálja a költséghatékonysági szempontokat az sem, hogy a személyi 
használatú gépjárműveket a családtagok is km korlátozás nélkül, magáncélra 
használhatják. A Bank a gépjárművekhez üzemanyag kártyát biztosított, to-
vábbá fizette a felmerülő összes költséget (javítás, biztosítás, adó). 

A Bank elnökének döntése alapján az elnök, az alelnökök, az ügyvezető igazgató 
mellett a szervezeti egység vezetők és 2012-től az MT tagjai jogosultak gépjármű-
vek személyes használatára. A személyi használatú 23 gépjármű 2011-ben átla-
gosan 21,7 E km-t, összesen 498,8 E km-t futott. Az egyéni futás teljesítmények 
11,4-41,3 E km közöttiek voltak. 

                                               

22 További eszköz optimalizálás eredményeként 2012-ben egy eszközt 3,4-en használ-
tak. 
23 A Bank tájékoztatása szerint nem minden munkatárs használ 2 számítógépet. Azok 
egy része internetes használatot, oktatást, üzletfolytonossági és tesztelési környezetet, 
valamint ügyfélkapcsolati munkaállomást biztosít. Ezenkívül 2011-ben az MNB 100 
laptopot otthoni munkavégzésre biztosított. A selejtezésre kijelölt számítógépeket figye-
lembe véve az egy főre jutó munkaállomások darabszáma kb. 1,8 db/fő. 
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A beszerzések, szolgáltatások elszámolása az ellenőrzött tételek 14%-ánál nem 
a belső szabályzatok előírásai szerint történt. A számviteli szabályoktól elté-
rő elszámolások (pl. egyes vagyontárgyak nem megfelelő besorolása követ-
keztében kisebb elszámolt értékcsökkenés) a költségcsökkenésekhez is hozzájá-
rultak. A számlák egy kivétellel (áthárított repülőjegy) megfeleltek a szerződé-
seknek. 

A beszerzések és az elszámolások szabályszerűségét, a megkötött szerződések 
megfelelőségét, a teljesítésigazolások meglétét, megfelelőségét a SAP rendszerből 
leválogatott minta alapján értékeltük. 

Egyes beszerzések eszközként vagy költségként való besorolása nem felelt meg a 
belső szabályzat előírásainak. Egy éves használatú munkaruhákat (póló, kö-
peny, zokni) és készleteket (hangszóró, asztali számológép, létra, kávéfőző) is 
tárgyi eszköznek minősítettek. Ezek nem megfelelő elszámolása miatt 989 E Ft-
tal kisebb költséget mutattak ki. Nem alkalmazták teljes körűen a Gazdálkodá-
si Kézikönyvben előírt folyamatot a 2011. december 30-án aktivált eszközöknél. 
45 db eszköz esetében nem számoltak el 9 E Ft értékcsökkenést. 

Az említett eszközök esetében az aktiválási bizonylatot 2012 januárjában − érték-
csökkenés elszámolása után − 2011-re visszadátumozva indították el, ezért az elő-
ző év utolsó két napjára értékcsökkenést nem számoltak el.24 

A 2011. szeptember 1. után beszerzett hordozható számítógépek, munkaállo-
mások értékcsökkenése a korábban alkalmazott 4 évről 6 évre módosult, amely 
miatt az újonnan beszerzett eszközökre vonatkozóan módosították a számviteli 
politikát. A régi eszközöknél az értékcsökkenést a korábbiak szerint számolták 
el. A kiegészítő mellékletben a számviteli politika évközi módosításának hatá-
sát az Sztv. 88. § (4) bekezdése szerint nem mutatták be, ezért az MNB bank-
üzemi működése nem átlátható. 

A PJNY vezérigazgatójának kiválasztása során annak utaztatási (repülőjegy) 
költségét a Bank erre vonatkozó szerződés nélkül térítette meg. 

A vállalkozó a pozícióra megfelelő személy keresését, a kiválasztást követő kap-
csolattartást, valamint a Bank és a jelöltek közötti kapcsolatfelvétel koordinálá-
sát garanciális kötelezettségként végezte. Az egyik jelölt 203,6 E Ft+áfa utazási 
költségét az MNB úgy fizette ki, hogy a szerződés szerinti – a kapcsolódó költségek 
részletezése, valamint egyéb elszámolható költségek meghatározása nélküli, egy-
összegű – keresési díjat már korábban megfizette. A repülőjegy költsége a szerző-
dés alapján a vezérigazgató kiválasztását, keresését végző vállalkozás érdekében 
merült fel, így ez a kifizetés nem tekinthető az MNB működési költségének. 

Az ellenőrzés során tapasztalt számviteli szabálytalanságok alátámasztják, 
hogy a banküzemi gazdálkodás során nem volt megfelelő a munkafolya-
matba épített és a vezetői ellenőrzés25, mivel a szabálytalan elszámolásokat 

                                               

24 A Bank tájékoztatása szerint „…a vezetés tudatosan döntött amellett, hogy a zárlati 
ütemtervnek való megfelelés az elsődleges és a számszerűsített el nem számolt értékcsökkenést 
(9 E Ft) nem jelentősnek minősítette.” 
25 A Bank az informatikai rendszerei által támogatott ellenőrzéseket részesíti előnyben. 
Azoknál a Számviteli terület érdemi ellenőrzést nem hajt végre. 
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nem szűrte ki. A decentralizált banküzemi gazdálkodáshoz kapcsolódó kontrol-
lok nem teljes körűek, azok a tranzakciók monitorozására nem terjednek ki. Pl. 
az eszköz-aktiválási bizonylat adattartalmának egyezőségi ellenőrzése automa-
tikus funkció, a szakmai tartalom felülvizsgálatára azonban nincs kialakított 
kontroll. 

A számviteli szabályoktól eltérő elszámolások az MNB éves beszámo-
lójának minősítését nem befolyásolják. A Bank esetében kormányrende-
let alapján26 jelentősebb összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-át, 2011-ben 
250 Mrd Ft-ot meghaladó hiba minősül. Ez az előírás nem biztosítja a közpén-
zekkel való felelős gazdálkodást és elszámoltatást, mert a mérlegfőösszegnek 
mindössze 0,1%-át teszik ki a banküzemi költségek és ráfordítások, ezért a gya-
korlatban a banküzemnél nem jelent valós korlátot. 

2.3. A beruházások alakulása 

A 2011. évi beruházásokra jóváhagyott 1434,0 M Ft összeggel szemben teljesí-
tésként 775,1 M Ft került elszámolásra, ami a tervezett összeg 54,1%-át teszi 
ki. A tervtől való elmaradás legnagyobb részét az áthúzódó tételek (493 M Ft) 
jelentették, a nem megvalósult beruházások összértéke 70 M Ft volt. Az MNB 
223,2 M Ft „megtakarítást” mutatott ki részben a beruházások nem kellően 
megalapozott tervezésének és részben a beszerzési eljárások során a tervezettnél 
elért kedvezőbb áraknak, illetve a felhasználói igények megváltozásának kö-
szönhetően. 

Egyes, a tervezéskor nem kellően megalapozott vagy egyeztetett kiadásokról év 
közben derült ki, hogy nem érdemes megvalósítani (Logisztikai Központ értéktári 
daruk szünetmentes áramforrása). 

A „Bankjegy minőségi riportok készítése” beruházási soron a Bank 52,5 M Ft megta-
karítást mutatott ki azzal, hogy az eredetileg tervezett műszaki megoldás helyett 
a riportokat az adattárház rendszerben valósította meg a tervezett 58 M Ft helyett 
5,5 M Ft-ból. Tervezéskor nem vizsgálta az adattárházban történő megvalósítás 
lehetőségét. A „Hőszivattyú kiépítése az MNB Logisztikai Központjában” beruházás 
esetében a tervezett összeg túlzott volt, a megvalósításra annak fele is elegendő-
nek bizonyult (ezen belül pl. az eljárási díjak és a tervdokumentáció költsége a 
tervezett 1,5 M Ft helyett 70 e Ft volt). 

A 2011. évi informatikai beruházásoknál a pénzügyi terv fő irányelveiben 
megfogalmazott elvárások nem teljesültek. A tervteljesítés mértéke 2011-ben 
jelentősen romlott. Az Informatikai Szolgáltatások szervezeti egység 
2011. évi beruházási kiadása 444,6 M Ft volt, ami a terv 54,6%-os teljesülését 
jelenti. 

Az informatikai beruházásoknál a tervtől való eltérés közel 85 %-át 
(312,8 M Ft-ot) az áthúzódó tételek27 adták. Az alacsony arányú tervtelje-

                                               

26 A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése 
27 Áthúzódó beruházási kiadásokat jelentenek, amelyek megvalósítása csúszik át a kö-
vetkező időszakra (tehát továbbra is indokoltak). 
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sülés egyrészt a beruházások tervezésének (pl. feltételek és kockázatok 
számbavétele, ütemezés) hiányosságaira, másrészt előre nem tervezhető 
okokra vezethető vissza. Az elmaradó beruházások (67,7 M Ft) 18 db 10 M Ft 
alatti beruházási tételből álltak össze, az elmaradás okai legfőképpen a fel-
használói igények évközi megváltozásai voltak. 

A nagy értékű komplex beruházásokkal kapcsolatos tervezési eljárások, 
egyeztetési folyamatok és kontrollok nem biztosították a beruházási tervek 
felső vezetés által elvárt követelmények teljesülését. A 30 M Ft feletti infor-
matikai beruházások 28,4%-ban teljesültek, egyedül a felhasználó oldali mun-
kaállomások beszerzése fejeződött be határidőre. A 30 M Ft alatti beruházások 
esetén a terv 72,2%-a teljesült. 

A felhasználó oldali munkaállomások beszerzése esetében a tervtől való eltérést a 
szállítók eredményes versenyeztetéséből adódó megtakarítás eredményezte. A 
többi nagy értékű beruházás esetében a tervtől való eltérést részben vagy egész-
ben az okozta, hogy a beruházási tervben szereplő feladatok nem valósultak meg 
a tervezéskor meghatározott ütemterv szerint. A beruházások tervhez képesti csú-
szásának többször előforduló okai voltak a belső erőforrás hiánya, a beszerzési el-
járások elhúzódása, a magasabb prioritású új igények év közbeni felmerülése. 

A 30 M Ft feletti beruházásoknál a tervtől való eltérések okait az alábbi táblá-
zat tartalmazza: 

Megnevezés 
Terv  
(E Ft) 

Tény  
(E Ft) 

Terv/ 
tény (%) 

Eltérés főbb okai28 

ISTAT rendszerek 
tovább-fejlesztése 2011 

64 850 35 693 55,0 
Belső- és külső erőforrás 
korlátok, újabb igények 
az elemzői területekről. 

Számonkérhetőség 
növelése 

69 634 1 688 2,4 

Az előzetes külső szakértői 
felmérési, tervezési sza-
kasz közbeiktatás miatt a 
megvalósítás 2012. évre 
áthúzódott. 

Felhasználói oldali 
munkaállomások 
beszerzése 

40 000 28 611 71,5 
Árlejtéseken elért megta-
karítás alapján kisebb 
bekerülési érték. 

DWDM eszközök 
cseréje 

32 000 0 0 
Beszerzési eljárás megis-
métlése 

Adattárház stratégia 
megvalósítása 

56 875 8 514 15,0 
Beszerzési eljárás megis-
métlése, újabb igények, 
erőforrás hiányok. 

Auditált iratkezelési 
rendszer meg-
valósítása 

62 000 17 870 28,8 
Szállítói elállása miatt a 
további teljesítési mérföld-
kövek áthúzódtak. 

                                               

28 Az MNB adatszolgáltatása alapján. 
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Az ellenőrzött négy beruházás29 ellenőrzése alapján a kockázatok felmérése, a 
belső erőforrásigény tervezése nem volt megfelelő, vagy a szükséges belső erő-
forrásokat nem bocsátották rendelkezésre. A belső erőforrások menedzsmentjé-
nek alapvető hiányossága volt, hogy a projektek során felhasznált belső 
erőforrások mérése teljes körűen nem volt megoldott, ezért nem álla-
pítható meg, hogy a projekt csúszását a nem megfelelő erőforrás tervezés okoz-
ta vagy az, hogy egy szakterület nem biztosította az elfogadott esettanulmány-
ban meghatározott kapacitásokat. Mérés hiányában nem volt lehetőség az erő-
forrás tervezés minőségének értékelésére és javítására sem. 

Az ellenőrzött 4 beruházás közül kockázatelemzést egy beruházás, az auditált 
iratkezelési rendszer megvalósításának esettanulmánya tartalmazott, annak el-
lenére, hogy a komplex esettanulmányokra vonatkozó módszertan előírta a 
megvalósítás kockázatainak bemutatását. Az adattárház stratégia megvalósítása 
üzleti esettanulmányában nem szerepelt kockázatelemzés. A munkaállomások 
beszerzésére kidolgozott esettanulmány tartalmaz egy kockázatelemzés pontot, 
azonban az nem a beruházás kockázatait mutatja be, hanem azt, hogy a beru-
házás megvalósítása hogyan csökkenti a működés kockázatait (ez valójában a 
beruházástól elvárt eredmény). Az ISTAT rendszer továbbfejlesztéséről kidolgozott 
esettanulmány sem mutatja be a javasolt fejlesztések végrehajtásával összefüggő 
kockázatokat. 

Két beruházásnál a projekt csúszását részben az okozta, hogy belső kapacitáskor-
látok következtében a követelmények kidolgozása, a projekt termékek vélemé-
nyezése vagy a fejlesztések tesztelése késedelmes volt. 

A beruházási tervtől való eltéréshez két beruházás esetében is hozzájárult az új 
felhasználói igények megjelenése miatti prioritás változás. Azt ugyanakkor 
nem egy előre nem látott külső esemény vagy körülmény okozta, ezért a fejlesz-
tési célok évközi változása az igényfelmérés teljes körűségét és az egyes 
fejlesztési feladatok indokoltságát is megkérdőjelezik. 

A fejlesztéseket a Bank külső vállalkozók bevonásával hajtotta végre. A beszer-
zési eljárások lebonyolítása a Kbt. előírásainak megfelelően történt. 

A beruházások megvalósításának szabályszerűségét a 2011. évi beruházási terv 
(1434,0 M Ft) 35,5%-át jelentő 4 informatikai és 4 nem informatikai beruházás 
részletes ellenőrzése alapján értékeltük. A Bank a vállalkozók versenyeztetésével 
a kiinduló árakhoz képest az adattárház beruházásnál közel 50%-kal alacso-
nyabb árat, a munkaállomások beszerzésekor az induló ajánlati árakhoz képest 
mintegy 10,3 M Ft+áfa megtakarítást ért el. 

Az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt 
meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak30, mivel a Bank 
iratkezelési szoftvere nem rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal. Az iratkezelést 

                                               

29 Az ellenőrzés négy 30 M Ft feletti beruházást vizsgált részletesen: ISTAT rendszerek 
továbbfejlesztése 2011, Felhasználói oldali munkaállomások beszerzése, Adattárház 
stratégia megvalósítása, Auditált iratkezelési rendszer megvalósítása. 
30 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény 2009. január 1-jei határidővel tanúsított iratkezelési szoftver haszná-
latát írta elő a közfeladatot ellátó intézmények, így az MNB számára. 
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támogató informatikai rendszer terméktámogatásának hiánya és a rend-
szer módosítása, fejlesztése esetén bekövetkező fejlesztői felelősségek ren-
dezetlensége kockázatot jelent31 az iratkezelés jogszabályoknak megfelelő 
informatikai támogatottsága szempontjából. 

Az „Auditált iratkezelő rendszer” beruházást 2011-ben megkezdte a Bank, azon-
ban a megbízott vállalkozó az iratkezelési folyamatok felmérését aláírt egyedi 
szállítói szerződés nélkül kezdte meg32. A Bank által elvárt minőségű, illetve 
tanúsított szoftver kikényszerítésére az MNB-nek szerződés hiányában nem volt 
eszköze. A projekt a célkitűzéseit a helyszíni ellenőrzés befejezéséig nem érte el. 

Az ISTAT fejlesztések 3 hónapos csúszásának elsődleges oka a belső erőforrás-
ok szűkössége volt. A 2011. évre tervezett adattárház fejlesztések a tervezés hiá-
nyosságai, a projekt feladatok végrehajtásának belső erőforráskorlátok miatti 
elhúzódása, valamint az egyik adatforrás rendszer fejlesztővel való együttmű-
ködés problémái miatt alacsony szinten teljesültek. 

Az ISTAT és adattárház fejlesztések esetében a fejlesztés előrehaladását, a projekt 
során meghozott döntéseket a projektvezetés dokumentálta, az előírt specifikáci-
ók és tervdokumentumok elkészültek. A 2011. évi adattárház fejlesztésekre elfo-
gadott beruházási előirányzat 16%-a teljesült. A projekt a 2010-ben elfogadott 
hét fejlesztési feladatból hármat, a 2011-ben elfogadott hat új fejlesztési feladat-
ból pedig egyet valósított meg. 

A részletesen ellenőrzött nem informatikai beruházásoknál a Bank elérte a kitű-
zött célokat, azok szerződés szerinti határidőre megvalósultak a tervezettnél ala-
csonyabb kiadások mellett. 

A beruházások esetében a teljesítésigazolások kiállítása és a teljesítések 
elszámolása szabályszerűen történt, a beruházásokat szabályszerűen, a 
számla szerinti összegben aktiválták. A beruházások elszámolásával kapcso-
latban az ellenőrzés két tétel esetében tárt fel szabálytalanságot, ami azonban 
az elszámolásokat érdemben nem torzította. 

A beruházási beszámolóban 2.3.1-6. „gépkocsi átvizsgálóba elszívó rendszer kiépíté-
se” megnevezésű beruházás 2011. évben elszámolt kiadásaként a valós 964,5 E Ft 
helyett 1 023,9 E Ft-tal magasabb összeget mutattak ki, az 1.6.2.4-1. „az MNB Lo-
gisztikai Központjában hőszivattyú kiépítése” megnevezésű tételen pedig a valós 
3292,6 E Ft helyett kevesebbet: 2268,7 E Ft-ot. 

                                               

31 A Bank 2012. évben hajtotta végre azokat a fejlesztéseket, amelyek révén a rendszer 
alkalmassá vált a tanúsításra. Az ellenőrzés részére a helyszíni ellenőrzést követően 
bemutatott tanúsítványt a tanúsítást végző szervezet 2012. december 18-án állította ki, 
a tanúsított szoftververziót 2012. december 1-jei dátummal adták ki. 
32 A Bank a szolgáltatást megrendelte, azonban az egyedi szállítói szerződés megkötésé-
re – a keret megállapodás előírása ellenére – csak hónapokkal a teljesítés megkezdését 
követően került sor. 
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2.4. A létszám és a személyi ráfordítások alakulása 

Az MNB 2011. évi személyi költségek terve 7023,5 M Ft volt, a tényleges költség-
felhasználás 6883,7 M Ft-ot tett ki. A személyi költségek 2011. évi tervének 
98%-os teljesülését33 alapvetően az alacsonyabb létszám miatti költségmegta-
karítás okozta, a béreknél és járuléknál együttesen 109,2 M Ft volt a terv alatti 
költségfelhasználás. Az átlaglétszám 16 fővel, a záró létszám 14 fővel volt ala-
csonyabb a tervezettnél, 2011 végén a Bank létszáma 582 fő volt. 

A monetáris szakmai tevékenység ellátásához szükséges kapacitás 2011-ben is 
bővült. A Költségvetési Tanácsban (KT) az MNB-re háruló feladatok34 növeke-
dése miatt a jegybanki szakmai területen 7 főt alkalmaztak. A 2011. év végére 
a jegybanki szakmai terület35 aránya meghaladta a 30%-ot (177 fő), a funkci-
onális területek36 súlya megközelítette a 26%-ot (149 fő), a többi szakterület lét-
számaránya 11-11% körül alakult (Bank37, KPL: 62-62 fő, Bankbiztonság: 65 fő, 
IT: 67 fő). 

2011-ben a vezetői jövedelem felső határára vonatkozó jogszabályi előírást az 
MNB betartotta. A vezetői átlagbérek az előző évhez viszonyítva 8%-kal, az 
átlagjövedelmek 20,2%-kal csökkentek, amit az elnök, alelnökök és a Monetá-
ris Tanács tagjainak alapbércsökkenése okozott. A beosztott munkavállalók át-
lagbére 3,6%-kal, átlagjövedelme 4,0%-kal növekedett. Az MNB 2011-ben 3,0% 
általános és 1,3%-os előléptetéshez kapcsolódó bérfejlesztést hajtott végre. 

A munkakörtől függő bónusz mértékei 2011-ben nem változtak. Azok a beso-
rolási szinttől függően maximum 11-88% között alakultak. A teljesítménytől 
függően a bónuszt megalapozó teljesítményértékelési kategóriák száma – a 
2011. évi felülvizsgálatot követően – csökkent (7 helyett 5 kategória). 

Munkakörhöz rendelt, alapbérre vetített bónusz maximuma a beosztottaknál 11-
40%, az osztályvezetőknél 32-42%, a szervezeti egység vezetőknél 53-64% és az 
ügyvezető igazgató esetében 88% között alakultak. 

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) keret összege a várható 
inflációs mértékkel (+3,5%) emelkedett, ami személyenként bruttó 641 700 Ft 
volt. A béren kívüli juttatások a munkavállalók részére egyes alapjuttatások és 
szolgáltatások nyújtását jelentik. 

                                               

33 A részletes terv és tény értékeket a 2 sz. melléklet részletezi. 
34 A KT munkáját támogató szakmai műhelyfeladatokhoz kapcsolódóan az MNB 
„Elemzés az államháztartásról” címmel rendszeres kiadványt is megjelentet. 
35 A Monetáris stratégia és közgazdasági elemzés, Kutatás, Pénzügyi elemzések, Statisz-
tika, Pénzügyi stabilitás, Pénzforgalom és értékpapír elszámolás szervezeti egységek. 
36 A Jog, Nemzetközi kapcsolatok, Kommunikáció, Belső ellenőrzés, Emberi erőforrások, 
szervezés és tervezés, Számvitel, a Működési szolgáltatások és a Központi beszerzés szer-
vezeti egységek, valamint az adminisztráció. 
37 A Bankműveletek, az Integrált kockázatkezelés és a Pénz- és devizapiac szervezeti 
egységek. 
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Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást az MNB stratégiai kérdésként keze-
li, a középtávú intézményi célkitűzések megvalósulását humán stratégia tá-
mogatta. A 2008-2011. évekre szóló HR stratégia és annak végrehajtása nem 
tartalmazta a stratégia tervezett és tényleges megvalósításának költségét, azt 
az FB részére utólag mutatták ki. A középtávú HR stratégia alapján megtett in-
tézkedések nem szolgálják a költségtakarékos gazdálkodás követelményének 
érvényesülését38. A külső, piaci összehasonlításban is magas személyi juttatá-
sokat személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. belső előadók díjazása, a jellemző-
en nem támogatott, nem iskolarendszerű képzések finanszírozása, karrier ta-
nácsadás költségei, távmunka biztosítása, csapatépítési programok) is növel-
ték. 

A megváltozott gazdasági környezet és kereskedelmi banki bérszint, valamint 
az FB javaslata alapján 2011-ben az MNB külső tanácsadó igénybe vételével 
felülvizsgálta az MNB javadalmazási gyakorlatát. 

A felmérés az európai jegybankok bérpiaci jellemzőire vonatkozott, vizsgálták a 
javadalmazási rendszerben a belső bérarányokat, valamint elemzés készült a ha-
zai munkaerő-piaci és kereskedelmi banki javadalmazási gyakorlatok tendenciá-
iról. Az európai jegybanki felmérés azt mutatta, hogy a bérpiaci információkat 
figyelembe vevő jegybankok 72%-os arányban a banki/pénzügyi szektort tekintik 
célpiacnak. 

A hazai bérpiaci elemzések alapján a szakértő javasolta a bónusz mértékek csök-
kentését, az alacsonyabb besorolási szinteken a bérsávok szélesítését, az új belépő 
munkavállalóknál alacsonyabb alapbér megállapítását, valamint a bérpiaci po-
zíció összjövedelemhez való viszonyítását. 

A 2011. évi felmérés azt mutatja, hogy az MNB-nél a banki ágazathoz viszo-
nyítva az alapbér szint, illetve a teljes javadalmazás (alapbér, bónusz, jutta-
tások) meghaladja a referenciapiaci átlagot. Az MNB által készíttetett 
felmérés szerint az MNB javadalmazási struktúrájában magasabb az alapbér 
aránya, a béren kívüli (jóléti és cafeteria) juttatások aránya pedig alacsonyabb. 
Ugyanakkor a cafeteria keret kétszerese a kereskedelmi bankoknál jellemző 
nagyságnak. A hazai kereskedelmi banki ágazatban 18%-kal, az európai köz-
ponti bankoknál mintegy 5%-kal csökkent a bónusz mértéke 2010-ben az előző 
évhez képest. 

A bérstratégia a 2012-2014. évekre készült el, ami túlmutat az intézményi stra-
tégia 2013-ig terjedő időszakán. A kialakított stratégia alapján az MNB utóla-
gosan követi a piaci folyamatokat a béreknél és jövedelmeknél. A stratégia sze-
rint az általános bérfejlesztés mértékét a referenciapiac (kereskedelmi bankok) 
általános bérfejlesztési mértékénél 1%-kal alacsonyabb szinten határozzák 
meg, a vezetői bónuszokat is alacsonyabb szinten rögzítik és a VBK keretössze-
ge nem emelkedik. 

                                               

38 A Bank tájékoztatása szerint az intézményi stratégiája nem költségtakarékossági cé-
lokat tűzött ki, hanem önálló célkitűzésként jelent meg az eredményesség és a haté-
konyság. 
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2.5. A takarékossági célkitűzések (HAJÓ projekt) teljesülése 

A 2008-ban indult HAJÓ projekttől elvárt költségmegtakarításokat 
(1495,9 M Ft) nem érték el. A 2009. évi működés ellenőrzésekor tett ÁSZ ja-
vaslat nyomán csökkentett elvárt megtakarítással szemben 1379,1 M Ft volt a 
projekt eredményeként kimutatott költségcsökkenés. 

Az MNB 2008-ban úgy indította el a HAJÓ projektet, hogy az azt megelőző mű-
ködésfejlesztési projektet nem zárta le, annak eredményeit nem értékelte, és nem 
mérte fel a további költségcsökkentési lehetőségeket. 

Az ÁSZ javaslatának realizálása során a projekttől elvárt megtakarítást a műkö-
dési költségekhez kapcsolódóan 1484 M Ft-ra, a beruházásoknál 12 M Ft-ra csök-
kenték. 

A HAJÓ projekt keretében kidolgozott hatékonyságjavító intézkedések túlnyomó 
részben 3 fő területet, az informatikai, a működtetési, valamint a személyi jellegű 
kiadásokat érintették. 

A projekt eredményének egyik fő jelzőszámát, a létszám alakulását tekintve a 
projekt minimális célkitűzése, az 57,75 fős létszámcsökkenés teljesült. 
Nem teljesültek ugyanakkor a HAJÓ projekt személyi ráfordításokat érintő cél-
jai (szisztematikus csere, kompenzációs rendszer átalakítása). A személyi jutta-
tások módosított terve 928,9 M Ft-ra csökkent. Az MNB a HAJÓ hatásaként ösz-
szesen 759,6 M Ft megtakarítást mutatott ki a személyi ráfordításoknál. 

A projekt hatásaként kimutatott eredményeket számos tényező torzította. A 
munkaviszony megszüntetések költségét az adott évi megtakarítást csökkentő 
tételként vették figyelembe, nem pedig többletköltségként. Nem számszerűsítet-
ték továbbá a 2009-2011. évekre jutó, a projekt tevékenységét érintő közvetett 
költségeket (pl. infrastruktúra). 

A HAJÓ projekt lezárásakor, azok eredményeinek számszerűsítésénél − az ÁSZ 
javaslatával összhangban − az MNB megkülönböztette a projekt eredménye-
ként elért teljesítményt az egyéb tényezők miatt bekövetkezett változások hatá-
saitól. A működési költségek 2008-2011 közötti 3028,7 M Ft-os csökkenésének 
44,2%-át (1337,4 M Ft) a projekt kezdeményezések eredményeinek és 55,8%-át 
egyéb tényezőknek tulajdonították. 

A helyszíni ellenőrzésünk tapasztalatai azt mutatták, hogy − különösen az in-
formatika területén − egyes kezdeményezéseknél továbbra is helytelenül mu-
tattak ki a HAJÓ kezdeményezéseként megtakarításokat, ugyanis 
azok nem, vagy nem kizárólag a HAJÓ projekthez köthetőek. A szervezeti egy-
ség vezetők saját hatáskörében eredményesen végrehajtott hatékonyságjavító 
intézkedései is hozzájárultak a költségek csökkentéséhez. Azok azonban a be-
számolóban nem minden esetben különültek el a HAJÓ projekt hatásaként ki-
mutatott eredményektől. 

Vezetői hatékonyságjavító intézkedés pl. a szállítók versenyeztetése, licenc szám 
felülvizsgálata, feladatok ellátása belső erőforrásokkal, stb. 

A HP adattárolókkal kapcsolatban kimutatott megtakarítás egy – egyéb okok 
miatt indokolt – beruházás eredménye volt. Arra – az átadott dokumentációk 
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alapján – a HAJÓ nélkül is sor került volna, ezért annak a projekt eredménye-
ként való bemutatása nem indokolt. Nem mutat valós megtakarítást a HAJÓ 
beszámoló a „CISCO eszközök költöztetése” kezdeményezés esetében sem, ahol a 
bázis költség az eszközök költöztetéséhez kapcsolódó egyszeri 7,2 M Ft összegű 
kiadás volt39. A HP Unix szerverek támogatásával kapcsolatos kezdeményezés40 
esetében a 2008-2011. évek viszonylatában kimutatott 29,21 M Ft megtakarítás 
a HAJÓ intézkedések nélkül is bekövetkezett volna. 

Nehezítette a megtakarítások pontos kimutatását, hogy az informatikai kezde-
ményezések szállítói szerződésekre vonatkoztak és nem adott feladathoz vagy fel-
adatcsoporthoz kapcsolódó kiadásokra. A 2008-2011 közötti időszakban a fel-
adatellátás műszaki, szervezeti és szerződéses feltételei, sőt maguk a támogatan-
dó feladatok is olyan mértékben változtak meg, hogy a 2008-ban megfogalma-
zott HAJÓ kezdeményezések 2011. évi költségekre gyakorolt hatása torzításmen-
tesen nem mutatható ki. 

A banküzemi működés költségei 2008-2011 között 14,9 Mrd Ft-ról mintegy 
20%-kal (3,0 Mrd Ft-tal) csökkentek részben a HAJÓ projekt hatására, ami azt 
is mutatja, hogy a Bank működésében és gazdálkodásában számottevő költség-
tartalékok voltak. Ezek egy része realizálódott a projekt eredményeként. A lét-
számarányos működési költségek a 2011. évre (20,1 M Ft/fő) a 2007. évi szintet 
(20,4 M Ft/fő) érték el. A 2012. évtől az MNB a banküzem működési költségei-
nek növekedésével számol41. 

A létszám arányos banküzemi költségek alakulása
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A kimutatott megtakarítások mellett ellentétes irányú tendenciák is megfi-
gyelhetők, amelyek a létszám alakulásában, illetve a működési kiadások növe-
kedésében érhetők tetten. A hatékonyságjavítás keretében leépített munkavál-
lalók helyett részben új munkavállalók felvételére, a feladatbővülésekhez kap-

                                               

39 A CISCO eszközök költöztetése egyszeri költségként merült fel 2008-ban. A Bank 
azonban a 2008. évet követően nem szereplő költözési költséget a HAJÓ projekt ered-
ményeként realizált megtakarításként mutatta ki. Annak a HAJÓ eredményként való 
megjelenítése nem valós, torzítja a beszámolót. 
40 A Bank tájékoztatása szerint 2011-ben a Unix szervereket már nem használta, mert 
az azokon futó rendszereket a HAJÓ projekttől független okok miatt leállították. 
41 Előterjesztés az MNB Vezetői Bizottságának 2011. szeptember 27-i ülésére a 2012. évi 
pénzügyi terv előzetes fő irányelveiről 
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csolódó létszámfejlesztésekre került sor (pl. a Statisztika, a Pénzügyi stabili-
tás, a Kommunikáció, a Készpénzlogisztika szervezeti egységeknél). 

Az átlaglétszám csökkenése miatt a 2009-2011. években bekövetkezett költség-
megtakarítással ellentétes tényezők voltak a bérfejlesztések és azok járulékvonza-
tainak összegei (592 M Ft). Az informatikai szakterület 2012. évi tervében az in-
formatikai költségek az előző évi tény költségekhez képest 14,2%-kal (162 M Ft-
tal) magasabbak voltak, ezzel hozzávetőlegesen a 2009. évi szintre álltak vissza, 
részben az új, illetve megnövekedett felhasználói igények miatt. 

3. AZ MNB KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁBAN LÉVŐ TÁRSASÁGOK FE-

LETTI TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS 

A Bank belföldi érdekeltségi körébe – az MNB tv. előírásainak megfelelően – a 
jegybanki tevékenységgel összefüggésben létrehozott társaságok és a hitelinté-
zetek közötti elszámolás-forgalom lebonyolítását, az értékpapír- és tőzsdeügyle-
tek elszámolását, valamint értékpapírok kezelését és tárolását végző társaságok 
tartoznak. Az MNB kisebbségi tulajdonában levő külföldi társaságok esetében 
nem beszélhetünk klasszikus tulajdonosi joggyakorlásról részben a kötelező 
tagság, részben a kismértékű tulajdonosi hányad miatt. 

Az MNB kizárólagos tulajdonában lévő, bankjegy- és érme gyártási tevé-
kenységet ellátó társaságok működését meghatározó jogszabályi környezet 
nem egyértelmű, illetve hiányos. A stratégiai jelentőségű, állami monopol 
tevékenységet ellátó társaságok nem minősülnek nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. A társaságokra a vagyon törvé-
nyek42 nem terjednek ki. A társaságok részvénye forgalomképes, átruházása 
nem korlátozott sem a jogszabályok által, sem a társaság Alapító okiratában. 

A PJNY az ország egyetlen bankjegy- és egyik legnagyobb okmány és hamisítás 
elleni védelemmel ellátott termékeket gyártó biztonsági nyomdája, az MPV az 
egyetlen üzemszerűen működő pénzverde. A DIPA a bankjegy papír gyártáson 
keresztül vesz részt a folyamatban. 

Nem tisztázottak az MNB-nek a társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelői fel-
adatai, így az sem, hogy a társaságok végezhetnek-e a jegybanki tevékenység-
gel összefüggő feladataikon túl ún. piaci feladatokat. E feltételek meghatározá-
sa nélkül a Bank nem tud megalapozott tulajdonosi stratégiát kidolgozni. Az 
MNB a leányvállalatok fejlesztését és tulajdonosi pozícióját az euró magyaror-
szági bevezetéséhez viszonyulva határozta meg. 

Az MPV üzleti terveiben megfogalmazott fő követelmény az volt, hogy az MNB 
által megrendelt forgalmi pénzérméket a megfelelő ütemezésben, mennyiségben 
és minőségben előállítsa. Feladat volt továbbá a kereskedelmi tevékenység fejlesz-
tése. A fejlesztések az euróra való felkészülést szolgálták, a társaságot az EKB 
előauditja alkalmasnak találta az euró gyártására. Ezt követően az MPV a Lo-

                                               

42 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 

http://www.penzjegynyomda.hu/bankjegy.html�
http://www.penzjegynyomda.hu/okmany.html�
http://www.penzjegynyomda.hu/hamisitas.html�
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gisztikai Központba települt át és a Bank tervei szerint tartósan az MNB tulajdo-
nában marad43. 

Az MNB a PJNY-t eladni vagy átadni tervezte az Államnak, hogy − az euró be-
vezetésével megszűnő bankjegy gyártás kiesésével − a fennmaradás feltételeit 
az új tulajdonos teremtse meg. Az ERM II.-höz44 való csatlakozást megelőzően a 
PJNY átadása ugyanakkor nem időszerű. 

Az MNB által elfogadott, 2014-ig érvényes stratégia szerint a társaság középtávú 
célkitűzése – a forintbankjegy gyártásának megszűnését követően – a működőké-
pesség és az eredményes gazdálkodás fenntartása, amelynek érdekében új piacok 
feltárását és az ahhoz szükséges kereskedelmi, műszaki és humánpolitikai feltéte-
lek megteremtését tervezték. 

Míg az MNB deklaráltan nonprofit szervezet, addig a 100%-os tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok célja profitszerzés. Emiatt a társaságok és a Bank kö-
zött érdekellentét van. A PJNY és az MPV a tevékenységi körének szélesítésé-
re, a kapacitások és a piaci tevékenysége fejlesztésére törekszik, az MNB pedig a 
tevékenységi kör szélesítésében nem érdekelt, költséghatékony működést vár el. 

A társaságok árbevételének kb. 50%-a származott az MNB-től. A PJNY bankjegy 
gyártás mellett biztonsági okmányokat45 és egyéb termékeket, az MPV saját ér-
meket, befektetési arany termékeket értékesít. Az Alapító okiratban a tulajdonos 
ugyanakkor nem tett különbséget a Bank számára végzendő és az ún. piaci fel-
adatok között. 

A PJNY a forintbankjegy gyártás tevékenységen kívüli tevékenységhez szüksé-
ges fejlesztést saját erőből, a beruházás és amortizációs politika eszközeivel ter-
vezte megoldani. A stratégia az euró 2013. évi bevezetésének feltételezésén ala-
pult. A céldátum eltörlésével azonban nem került sor a stratégiában meghatá-
rozott intézkedések felülvizsgálatára, amely kockázatot jelent a hazai bankjegy 
kibocsátás hosszú távú, biztonságos ellátásában. A PJNY hosszú távú működé-
sét veszélyeztet(het)i, hogy a Bank a társaság tevékenységének eredményét 
minden évben osztalékként elvonta. 

A Pénzjegynyomda − az MNB által elrendelt hatékonyságjavító program kereté-
ben − a létszám fokozatos leépítését tervezte, azonban a tulajdonos által elrendelt 
reorganizációs intézkedések ezt felgyorsították. Az egy évig tartó, 144 M Ft költsé-
gű reorganizáció 80 fő elbocsátásával és 3 vezérigazgató váltással járt. Célját − 
500 M Ft-ot meghaladó megtakarítás − ugyanakkor elérte. 

Az MNB a Pénzverő szervezeti átalakításával a közvetlen tulajdonosi irányítás 
mellett döntött. 2007-ben az FB-t, 2009-ben a belső ellenőrzést is megszüntet-
ték, a függetlenített ellenőrzési funkciót az MNB BEL vette át. Az FB megszünte-

                                               

43 Forrás: A Magyar Nemzeti Bank tevékenysége 2001-2007 
44 ERM II. a Gazdasági és Monetáris Unió árfolyamrendszere 
45 A biztonsági okmányok gyártásával kapcsolatban a PJNY a nemzetbiztonsági véde-
lem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat 
szerint a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos lé-
tesítménynek minősül. 
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tése nem szolgálta a közvagyon védelmi szempontjait46, továbbá a döntések fe-
lelősének a folyamatos nyomon követése nem valósult meg. 

Az MNB-nek a kizárólagos tulajdonában lévő társaságaival összefüggő oszta-
lékpolitikája nincs. A társaságoktól az adózott eredmény 80-100%-át osztalék-
ként elvonta. 2006-2011 között a PJNY 5,8 Mrd Ft, az MPV 1,9 Mrd Ft osztalékot 
fizetett. 

A részvényesi határozatok tartalma a tulajdonos MNB irányítási szemléletéről 
tanúskodott. A legtöbb határozat a vezérigazgató és a dolgozók munkabérének, 
bónuszkiírásának, kifizetésének a tárgykörében meghozott döntésről szólt, míg 
például a beruházással, fejlesztéssel kapcsolatosan csak kettő volt. 

4. AZ MNB KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2007-2011. 
ÉVEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSAI 

Az MNB mérleg szerinti eredménye 2007-2008-ban és 2010-ben negatív értéket 
mutatott. A veszteség elszámolására az eredménytartalék fedezetet nyújtott, így 
a központi költségvetésnek nem keletkezett térítési kötelezettsége. 

Az MNB mérleg szerinti eredményének alakulása  M Ft 

  2007 2008 2009 2010 2011 
2012 I. 
félév 

MNB mérleg sze-
rinti eredménye 

-16 582 -5 464 65 542 -41 577 13 598 27 093 

Eredménytartalék 31 507 14 925 9 461 75 003 33 426 47 023 

A költségvetés részére a Kincstári Egységes Számla (KESZ) forintállománya után 
az MNB 2007-2011 között 157,3 Mrd Ft, a devizaállománya után 29,9 Mrd Ft 
kamatot számolt el. A forintkamatok 5,6-8,8% között, a devizakamatok47 0,3-
3,6% között alakultak. 

A KESZ az MNB tv., illetve a devizaszámla szerződés alapján kamatozik. A forint 
egyenleg után a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű, a devizaegyenleg 
után a devizanemenkénti referencia hozamnál 0,25%-kal, a devizabetétre 
0,125%-kal kisebb kamatot fizet az MNB. 

4.1. A kiegyenlítési tartalékok alakulása 

A központi költségvetésnek 2007-ben és 2010-ben – az akkor hatályos jogszabá-
lyi előírások szerint – összesen 31,9 Mrd Ft térítési kötelezettsége volt a Bank ré-
szére a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékának negatív egyenlege miatt. 
Célszerű volt a kiegyenlítési tartalékok összevonását előíró, 2011-től hatályos 

                                               

46 Az FB feladata a társaság részvényese elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés és 
a számviteli törvény szerinti beszámoló vizsgálata. Ezeket az MNB BEL nem látta el. 
47 A forint, illetve a deviza átlagállományára vetítve. 
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jogszabályi változás48, mivel mérsékli annak kockázatát, hogy az MNB felé 
központi költségvetési fizetési kötelezettség keletkezzen (2007-2011. között az 
összevont egyenleg minden évben pozitív volt). 

A forintárfolyam, valamint a deviza értékpapírok kiegyenlítési tartalékával kap-
csolatos központi költségvetési térítési kötelezettség az új MNB tv. 16. § (4) bekez-
dése szerint 2011-től módosult. Eszerint térítési kötelezettség akkor merül fel, ha a 
kiegyenlítési tartalékok összevont egyenlege negatív, és arra a mérleg szerinti 
eredmény és az eredménytartalék nem nyújt fedezetet. 

A kiegyenlítési tartalékok alakulása M Ft 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Forintárfolyam  
kiegyenlítési tartaléka 

49 857 236 258 230 792 415 937 1 324 963 

Deviza-értékpapírok  
kiegyenlítési tartaléka 

-2799 46 744 21 515 -29 142 5593 

Központi költségvetés  
térítési kötelezettsége 

2799 0 0 29 142 0 

Összevont egyenleg 47 058 283 002 252 307 386 796 1 330 556 

A kiegyenlítési tartalékok elszámolásai az MNB-ben a belső szabályzatoknak 
megfelelően történtek. Az NGM azonban a kiegyenlítési tartalékok elszámolá-
sával és térítésével kapcsolatban a közpénzfelhasználásért való felelőssége kö-
rében számszaki és egyéb ellenőrzést nem végzett49. 

A kifizetések az MNB tájékoztatása alapján az NGM utalványozási rendje50 sze-
rint történtek. Az NGM ellenőrzése arra terjedt ki, hogy az MNB auditora által 
jóváhagyott beszámolóban szereplő összeg kerüljön utalványozásra. 

                                               

48 Az unióban a jegybankok külföldi pénznemben fennálló követeléseiből és kötelezett-
ségeiből származó árfolyamveszteségét nem téríti meg az állami költségvetés, azt a 
jegybankoknak kell kigazdálkodniuk. A KBER előírása szerint csak a nem realizált nye-
reség kerül tartalékként a forrásoldalon lévő, de a saját tőkén kívüli ún. „átértékelési 
számlákra”, amely a későbbi időszakok esetleges árfolyamveszteségeinek, valamint a 
negatív piaci értékkülönbözetek fedezetére szolgál. 
49 Az ÁSZ tv. alapján a kiegyenlítési tartalékok elszámolását az ÁSZ nem ellenőrizheti. 
50 A nemzetgazdasági miniszter (pénzügyminiszter) utasításai a rendelkezése alatt álló 
központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási 
rendjéről. 
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4.2. A nemzetközi szervezetektől lehívott hitelek51 igénybevé-
teléhez kapcsolódó, az MNB hatáskörébe eső feladatellá-
tás 

Az MNB az IMF és az uniós szabályrendszer miatt az Állam által lehívott hite-
leknél hitelfelvevő ügynökként, az MNB által lehívott hitelrészletnél adós-
ként szerepelt a hitel-megállapodásokban. 

Az IMF csak a törvényesen kijelölt pénzügyi szervnek (Magyarországon a közpon-
ti banknak) ad hitelt. Szabályai tiltják, hogy a jegybankok a felvett hitelt az ál-
lamnak költségvetési finanszírozási célra továbbítsák. Az uniós szabályozás sze-
rint is − a monetáris finanszírozás tilalma miatt − egy jegybank sem nyújthat hi-
telt a kormány számára. Hitelügynökként az MNB koordinálta a lehívásokat, tör-
lesztéseket és kamatfizetéseket. 

Az IMF-től lehívott hitelt a szabvány szerinti52 IMF hitelektől eltérően az MNB 
és a Pénzügyminisztérium Megállapodása alapján 2009. június 23-ig a Magyar 
Állam, azt követően lehívásonkénti döntés alapján az MNB és az Állam is 
igénybe veheti. 

A bankmentő csomagra fordítandó hitel kivételével a lehívott összegek az MNB 
devizatartalékába kerültek és a hitelösszeggel megegyező értékű forintról az Ál-
lam az MNB-nél letétbe helyezett, az IMF javára szóló kötelezvényt53 állított ki. 
Az MNB által igénybevett hitel is a devizatartalékot növelte, de az abból eredő 
kötelezettségeket az MNB tartja nyilván. 

Az MNB a hitelfelvételekhez kapcsolódó lebonyolítás rendjét, a hatáskörébe 
tartozó ügyviteli és jelentési, továbbá az IMF hitelnél a teljesítménykritérium-
figyelési feladatokat belső utasításban szabályozta. Az eljárásrend aktualizálá-
sára (IMF hitel), illetve kialakítására (EU hitel) ugyanakkor az első lehívásokat 
követően, 2009. márciusban és áprilisban került sor. 

A hitellehívásokhoz kapcsolódóan az MNB jelentési kötelezettsége üzleti-, 
illetve banktitokként minősített adatokra is kiterjedt54. Ezen adatok IMF általi 
kezelésének megfelelő eljárásokkal történő biztosításáról − az érintettek hozzá-
járulásának beszerzése és titoktartási záradék alkalmazása − csak a 2010. feb-
ruár 9-től hatályos 2010-503. sz. utasításban rendelkeztek. Ugyanakkor az érin-

                                               

51A Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Valutaalap között 2008. november 6-án létre-
jött készenléti hitel-megállapodás, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Kö-
zösség között 2008. november 19-én létrejött hitel-megállapodás alapján lehívott hite-
lek. 
52 Az IMF törvényben kijelölt pénzügyi szerven keresztül tartja a kapcsolatot a tagor-
szágokkal. Pénzügyi segítséget, hitelt is a kijelölt pénzügyi szerven keresztül nyújt. 
53 A hitel így nem jelent meg az MNB mérlegében, biztosítva a monetáris finanszírozást 
tiltó magyar és európai jogi szabályozásnak való megfelelést. 
54 Az IMF-nek és az EU-nak szolgáltatott adatok minősítésére vonatkozó információkat 
csak a 2012. október 1-től hatályos 2012-535. szervezeti egység vezetői utasítás 1. sz. 
melléklete tartalmazta. 
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tettek hozzájárulásának beszerzésére nem került sor55, továbbá az adatok 
bizalmas jellegére és kezelésére vonatkozó záradék alkalmazása sem volt teljes 
körű56. 

A BEL a 2010. évi, az IMF-től és az EU-tól lehívott hitelek lebonyolítására 
vonatkozó ellenőrzése során megállapította, hogy az adatok bizalmas jellegére és 
azok kezelésére vonatkozó záradékot egy szervezeti egység nem alkalmazta. 

Az üzleti titoknak minősülő adatok felhatalmazás nélküli – IMF-nek való – át-
adásával a Bank, amely az MNB tv. alapján felelős a pénzügyi stabilitásért, a 
saját hatáskörébe tartozó feladatellátását veszélyeztette. Az üzleti titok megtar-
tásának kötelezettsége (Hpt. 49. §) az adatkezelők kötelezettsége. Az üzleti tit-
kok körét képező adatok átadásával a Bank a hatáskörét túllépte, továbbá 
megsértette a Hpt. 49. § (6) bekezdés előírásait, amely alapján az MNB 
egyedi adatokat kizárólag a nemzetgazdasági miniszter részére, a nemzetgaz-
dasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából, 
továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását veszélyeztető helyzetben ad-
hat át. 

A hét legnagyobb bank finanszírozási helyzetéről, nettó devizapozíciójáról az 
IMF felé naponta57az EU felé hetente, ugyanezen bankok swap ügyleteiről az 
IMF felé hetente jelentett adatokat az MNB. 

Az IMF a hitel-megállapodásban vállaltak ellenőrzése, valamint a gazdaságpoli-
tikai program sikeressége és a nyújtott hitelösszeg visszafizetésének biztosítása 
érdekében figyeli a standard-, a mennyiségi mutatók és a strukturális feltételek 
teljesítését. 

Az MNB naponta szolgáltat adatokat az IMF-nek a devizatartalékairól és az in-
tervenció58 nagyságáról, hetente az előző héten kötött egy- és kétoldalú deviza 
swap ügyletekről, az MNB belföldi pénzpiaci műveleteiről és mérlegének egyes 
tételeiről. Havi adatszolgáltatás keretében az egyéb monetáris pénzügyi intéz-
mények összevont mérlegéről, az MNB havi mérlegéről és a fizetési mérleg ada-
tokról tájékoztatta az IMF-et59. A Bizottság részére az MNB a devizatartalékok 
alakulásáról kéthetenként, a fizetési mérleg adatokról havi és negyedéves gya-
korisággal, az inflációs jelentésről és a pénzügyi stabilitási mutatókról negyed-
évente küld jelentést. 

                                               
55 Az MNB elnökének tájékoztatása szerint „a bankok részéről szükséges felhatalmazás ter-
vezete el is készült, ugyanakkor a szakterület ennek kiküldését elmulasztotta. Az ÁSZ észrevéte-
leit megkapva intézkedtem a felelősök és az eljárási hibák részletes feltárására, valamint az 
érintett bankok tájékoztatása és utólagos hozzájárulásának beszerzése érdekében.” 
56 A Bank tájékoztatása szerint 2009. március 5-ét követően alkalmazták a titoktartási 
záradékot. 
57 2010. augusztus 23-ig 
58 A jegybank általi deviza vétel vagy eladás forint ellenében. 
59 A Nemzetközi Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. törvény-
erejű rendeletben az IMF felé információszolgáltatás (pl. devizatartalék, nemzetközi fi-
zetési mérleg, nemzetközi beruházási pozíció, nemzeti jövedelem, árindexek) a tagok 
általános kötelezettsége. Ugyanakkor a tagok nem kötelesek információkat olyan rész-
letesen megadni, ami felfedné magánszemélyek vagy vállalatok ügyleteit. 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
35 

Az MNB adatszolgáltatási kötelezettségét az MNB és az Állam közötti Megálla-
podás nem, csak a hitelekre vonatkozó belső utasítások tartalmazták. 

Az MNB-nek konzultációs kötelezettsége van az IMF felé a tizenkét havi 
fogyasztói árindex negyedéves egyeztetési sáv eltérése, valamint a nettó nem-
zetközi tartalékok csökkenésének havi 2 Mrd eurós korlát átlépése esetén. Az EU 
felé a konzultációs kötelezettsége a nemzetközi tartalékok hirtelen csökkenésé-
hez (két hetes periódus alatt ne haladja meg az 1 Mrd eurót), valamint a nettó 
tartalékok szintjéhez (ne essen 18 Mrd euró alá) kapcsolódik. 

Az Állam által lehívott hiteleknél a lehívott hitelek az Államadósság Keze-
lő Központ Zrt. (ÁKK) MNB-nél vezetett devizaszámláin kerültek jóváírásra. A 
felmerülő költségeket az Állam nevében az ÁKK viselte. Az IMF-től az MNB ál-
tal lehívott hitelösszegből eredő kötelezettségeket az MNB tartja nyilván, az ösz-
szeg a devizatartalékot növeli. Az IMF a pénzügyi válság hatásainak enyhítése 
érdekében növelte a tagállamok devizatartalékait, valamint egyszeri kiegyenlí-
tő allokációt hajtott végre. Ezekből Magyarország kvótaarányosan 2009. au-
gusztusban és szeptemberben közel 1 Mrd SDR összegben részesült. 

A BEL 2010-ben az IMF-től és az EB-től lehívott hitelek lebonyolítására, a pénz-
ügyi tranzakciókra, valamint a költségelszámolásokra, kamatfizetésekre, to-
vábbá az adatszolgáltatási gyakorlatra vonatkozóan ellenőrizte azok szabályo-
zottságát, megbízhatóságát, a dokumentáltság teljes körűségét. A BEL egy szer-
vezeti egységnél hiányolta titoktartási záradék alkalmazását, az adat-
szolgáltató szervezeti egység ezt követően módosította gyakorlatát. 

5. AZ ÁSZ 2011-BEN KÖZZÉTETT JELENTÉSÉBEN MEGFOGALMAZOTT 

JAVASLATOK HASZNOSULÁSA 

A Magyar Nemzeti Bank 2010. évi működésének ellenőrzéséről szóló V-2018-
056/2011. számú ÁSZ jelentés javaslatai alapján készített − az ÁSZ elnöke által 
elfogadott − intézkedési tervet az MNB az ütemezésnek megfelelően 
végrehajtotta. Azokat a BEL 2012. évben utóellenőrzés keretében ellenőrizte, 
annak során további intézkedést nem javasolt. Az értékelemzés végrehajtására 
vonatkozó intézkedés folyamatban volt, mivel azt a Bank 2012. december 31-ei 
határidővel vállalta. 

Az adattárház stratégia megújítása céljából szükséges értékelemzés végrehajtását 
külső vállalkozótól rendelték meg, a helyszíni ellenőrzés lezárásakor az igények 
felmérése és az értékelemzés végrehajtása folyamatban volt. 

A redundáns központi adattároló ellenőrzéséhez kapcsolódóan az ÁSZ javasla-
tot nem fogalmazott meg, azonban kockázatként azonosította, hogy az 
eszközök szállítását elnyerő szállító az eszközök 6 évre megkötött támoga-
tási szerződését fel fogja mondani, kihasználva, hogy a szerződés a rendes 
felmondást 90 napos határidővel lehetővé teszi. 

Az eszközök szállítására és támogatására kiírt közbeszerzési eljárás során a nyer-
tes szállító a rendszertámogatásra vonatkozóan adott, részletes kalkulációval alá-
támasztott induló árát radikálisan (315,5 M Ft-ról 8,5 M Ft-ra) csökkentette, ezzel 
biztosítva az összességében legkedvezőbb árat. Az ellenőrzés álláspontja szerint a 
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banknak az ajánlati ár alátámasztását kellett volna kérnie, amit a bank nem tett 
meg. Az ellenőrzés a radikális árcsökkentés miatt kockázatként állapította meg, 
hogy a szállító már nem fogja a támogatást a szerződéses feltételekkel nyújtani, 
és a szerződés által biztosított 90 napos rendes felmondási határidőt kihasználva 
a szerződést fel fogja bontani. 

Az ellenőrzés által azonosított kockázat beigazolódott, a szállító a támoga-
tási szerződést 2011. szeptemberi hatállyal felmondta. A Bank az esz-
közök támogatására több szerződést kötött a korábbi szerződésben meghatáro-
zottaknál 24 M Ft-tal magasabb éves költség mellett. A beruházás utóértékelé-
séről 2012 szeptemberében az Ügyvezetői igazgatói értekezlet részére benyújtott 
tájékoztató is a jövőben hasznosítható tapasztalatként ismertette a szerződés 
felmondhatóságának kockázatosságát, és a „szállítói pontmaximalizálás” kocká-
zatát. 

Budapest, 2013.   hó nap 

Domokos László 

elnök 

Melléklet: 7 db 
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MELLÉKLETEK 



1.sz.melléklet sz. melléklet
a V-0033-119/2012-2013. sz. jelentéshez

Összes ebből IAC vizsgálat

2011. évi vizsgálatok 21 17 4

·    beszerzési tevékenység ·    tartalékkezelés
·    tanácsadói szerződések ·    kötelezőtartalék-rendszer
·    utazás, gépjármű, bankkártya 
     használat

·    monetáris politika

·    pénzmosás megakadályozása
·    Treasury kockázatkezelési 
     rendszer

·    kontrollok működése
·    MNB engedélyezési
     tevékenysége

·    leányvállalati ellenőrzések ·    államháztartási statisztika
·    pénzforgalom bonyolítása ·    készpénzlogisztika
·    utóellenőrzés ·    utóellenőrzés

2012. év november 15-ig 
megkezdett vizsgálatok

17 12 2

·    számítástechnikai eszközökkel 
     történő gazdálkodás

·    monetáris statisztikák

·    MNB 100%-os tulajdonú
     társaságai

·    jegybanki fedezetértékelési 
     rendszer

·    SAP rendszer
·    rövid távú likviditási előrejelzés 
     és a likviditás figyelemmel
     kísérése

·    forint- és devizaszámlavezetés ·    stressztesztek, hitelezési felmérés

·    jegybanki pénzkészletek

Ellenőrzési területek (pl.)

Ellenőrzési területek (pl.)

A BEL által végzett vizsgálatok hatáskör szerinti megoszlása a 2011-2012. november 15. közötti időszakban

Év
Elnöki hatáskör

FB hatáskör



2.sz.melléklet sz. melléklet
a V-0033-119/2012-2013. sz. jelentéshez

Adatok: M Ft-ban

1. Személyi költségek
Bérek 3 825,8 3 979,7 3 891,6 101,7% 97,8%
Jutalom 789,2 674,4 684,0 86,7% 101,4%
Korengedményes nyugdíjazás 
miatti kifizetés

11,5 0,0 12,2 106,0%

Végkielégítés, felmentési pénzek 125,0 115,0 99,3 79,5% 86,4%
Választható béren kívüli juttatások 353,1 377,7 361,6 102,4% 95,7%
Alapjuttatások és jóléti költségek 345,2 309,4 308,6 89,4% 99,7%
Egyéb nem rendszeres kifizetés 26,0 21,9 27,5 105,7% 125,2%
Reprezentáció 52,7 58,0 35,4 67,2% 61,2%
Belföldi kiküldetés költségei 0,3 0,2 0,5 179,8% 192,2%
Külföldi kiküldetés költségei 31,4 34,4 29,6 94,2% 86,0%
Saját gépjármű használat 
miatti költségtérítés

3,9 1,0 2,8 71,2% 276,2%

Járulékok 1 442,8 1 451,8 1 430,6 99,2% 98,5%
7 006,9 7 023,5 6 883,7 98,2% 98,0%

2. IT költségek
Hardver -és telekommunikációs eszközök 129,4 84,0 69,6 53,8% 82,9%
Szoftverek 698,0 777,7 681,3 97,6% 87,6%
Adatátviteli díjak 75,8 69,5 83,3 109,9% 119,9%
Hírszolgálati díjak 274,8 289,8 280,3 102,0% 96,7%
Tanácsadói díjak 41,0 64,6 34,1 83,1% 52,7%

1 219,0 1 285,5 1 148,6 94,2% 89,3%
3. Üzemeltetési költségek

Ingatlan költségek 1 028,0 990,3 917,3 89,2% 92,6%
Készpénzlogisztikai gépek, berendezések 243,1 184,5 184,4 75,8% 100,0%
Egyéb gépek, tárgyi eszközök 50,9 49,0 50,0 98,2% 102,0%
Járművek 50,0 54,8 55,3 110,6% 100,9%
Telefon, posta 54,5 52,0 49,0 89,9% 94,3%
Pénzszállítás 4,9 5,6 4,3 87,9% 77,2%
Nyomtatványok, irodaszerek és 
egyéb adminisztrációs anyagok

18,0 16,4 12,7 70,2% 77,1%

Vagyonbiztosítás 5,0 4,4 4,5 88,3% 100,3%
Tanácsadói díjak 10,1 12,8 20,6 204,8% 161,3%
Egyéb költségek 85,8 74,7 62,7 73,1% 84,0%

1 550,3 1 444,5 1 360,8 87,8% 94,2%
4. Értékcsökkenés

Tárgyi eszközök 1 361,5 1 352,7 1 309,7 96,2% 96,8%
Immateriális javak 818,9 516,6 489,7 59,8% 94,8%

2 180,4 1 869,3 1 799,4 82,5% 96,3%
5. Egyéb költségek

Hatósági díjak 0,2 0,1 0,6 346,1% 746,8%
Tagsági díjak 46,6 31,5 36,1 77,6% 114,7%
Jogi költségek 225,9 541,7 140,5 62,2% 25,9%
Audit 36,3 37,6 37,7 103,9% 100,4%
Közgazdasági tanácsadás, adatvásárlás 43,3 44,4 46,0 106,1% 103,7%
Kommunikáció 235,7 267,8 195,4 82,9% 73,0%
Újság, szakkönyv 52,0 59,2 55,4 106,6% 93,6%
Konferenciák 13,3 17,6 10,6 79,6% 60,0%
Kiküldetési költségek 126,1 148,1 131,9 104,5% 89,0%
Oktatás 127,8 138,6 114,4 89,5% 82,6%
Egyéb vegyes költségek 49,3 52,3 48,2 97,8% 92,2%

956,5 1 338,9 816,8 85,4% 61,0%
-130,2 -118,4 -127,1 97,6% 107,3%

7. Költségek összesen 12 782,9 12 843,3 11 882,2 93,0% 92,5%
192,6

9. Költségek főösszege 12 782,9 13 035,9 11 882,2 93,0% 91,1%

Az MNB működési költségeinek alakulása

    5. Egyéb költségek összesen
    6. Átvezetések összesen

2011. évi 
tény

2011. évi 
terv

Index

2011 tény/
2011 terv

2011/2010  
tény

    8. Tartalék

2010. évi 
tény

    1. Személyi költségek összesen

    2. IT költségek összesen

    3. Üzemeltetési költségek összesen

Megnevezés

    4. Értékcsökkenés összesen
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