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„Semmi sem állandó, csak a változás maga.”
(Hérakleitosz)

Mi a jegybank szerepe? A központi bankok több mint kétszáz évre 
visszanyúló története során ezt a kérdést meglehetősen gyakran 
feltették. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kérdés nem 
azért merül fel továbbra is ilyen kitartóan, mert a jegybankárok 
nem tudtak kielégítő választ találni rá. Sokkal inkább az az 
oka, hogy folyamatosan változó világunk folyamatosan változó 
válaszokat követel. A szakirodalmat áttekintve számos olyan 
tanulmányt találunk, amelyek a jegybankok változó szerepét 
tárgyalják, azzal érvelve, hogy valamely kérdésben más 
megközelítésre van szükség. Jogosan, hiszen a legtöbb válasznak 
– néhány egyetemes igazság kivételével – van lejárati ideje.

Az emberiség történelmét viszonylag békés és viharos időszakok 
váltakozása jellemzi, és a 21. század első negyede egyértelműen 
ez utóbbi kategóriába tartozónak bizonyult. A globális pénzügyi 
válság, a COVID-19 világjárvány, az éghajlatváltozás és 
a geopolitikai átalakulás csak néhány azon kihívások közül, 
amelyekkel az emberiségnek az elmúlt két évtizedben szembe 
kellett néznie. A viharos idők azonban gyakran nagyszerű 
lehetőségeket kínálnak a bátraknak, és néha a legkirívóbb ötlet 
jelenti a szikrát a legjelentősebb innovációhoz. Napjainkban 
a jegybankok szerepével kapcsolatos kérdések aktuálisabbak 
lehetnek, mint valaha, mivel egyre több jegybank dönt úgy, hogy 
a változások élére áll, és saját innovációval válaszol a felmerülő 
kihívásokra. Régen elmúltak azok az idők, amikor a központi 
bankok egyetlen gondja az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás 
fenntartása volt. Ezek sem kevésbé fontosak, mint korábban, 
ugyanakkor új kezdeményezések jelentek meg, többek között 
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a fenntarthatóság, a digitalizáció, a társadalmi felelősségvállalás 
és a megerősített nemzetközi együttműködés. 

A szén-dioxid-mentesítésre irányuló erőfeszítések 
kulcsfontosságúak a Föld jövője szempontjából. A kutatások azt 
mutatják, hogy az emberi tevékenységből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátása már több mint 1 °C-os felmelegedéshez 
vezetett az iparosodás előtti idők óta, és a hőmérséklet tovább 
fog emelkedni, ha nem korlátozzuk a kibocsátásainkat. Néhány 
káros hatás már megmutatkozott, de az emberiségnek még mindig 
van esélye arra, hogy elkerülje a legrosszabbat, ha gyorsan és 
közösen cselekszünk. A nagy gazdaságok egymás után határozzák 
meg szén-dioxid-semlegességi célkitűzéseiket, és vállalják, hogy 
2050-re (többek között az EU, az USA, Japán és Dél-Korea) 
vagy 2060-ra (például Kína) elérik a nettó zéró kibocsátást. Ezt 
azonban könnyebb mondani, mint megtenni, és ha a kormányok 
valóban el akarják érni céljaikat, akkor a piac minden szereplőjét 
arra kell ösztönözniük, hogy a környezetbarátabb megoldások 
mellett döntsön. Szerencsére a jegybankok jól felkészültek arra, 
hogy fenntartható finanszírozási megoldások kidolgozásával, 
zöld hitelek nyújtásával és új, fenntarthatóság-központú 
szabályozási keretek kialakításával támogassák ezt a törekvést. 
A gazdaság átalakításához szükséges hatalmas beruházásokat 
figyelembe véve a pénzügyi szektor kétségtelenül jelentős 
szerepet fog játszani ebben a folyamatban. Elkerülhetetlen 
tehát, hogy a jegybankok átvegyék a kormányrudat és irányt 
szabjanak az átalakulásnak. Sokan közülük már bevezették zöld 
stratégiáikat és megkezdték azok végrehajtását. Néhány ország, 
például – büszkén mondhatom – Magyarország esetében pedig 
a jegybank környezeti fenntarthatóság előmozdítására vonatkozó 
kötelessége már törvényben is rögzítve van, az MNB ugyanis zöld 
mandátummal rendelkezik.

Kétségtelen, hogy a 21. század egyik legnagyobb trendje 
a digitalizáció. Olyan korban élünk, amikor a telefonunk 
néhány érintésével kifizethetjük a számláinkat, részvényeket 
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vásárolhatunk vagy milliárd dolláros üzleteket köthetünk. 
Az olyan országok, mint Kína, versenyt futnak a digitális 
szolgáltatások terén: a világ második legnagyobb gazdaságában 
már több mint 872 millió felhasználója van az online fizetési 
szolgáltatásoknak, és a mobilfizetés egyre népszerűbbé válik 
a készpénzhez képest. A pénzügyi technológia a legváratlanabb 
helyeken jelenik meg. A legnagyobb áttörést a kriptovaluták 
2008-as születése jelentette, de a mobilfizetési megoldások, 
a decentralizált pénzügyek és a digitális bankok is alakítják 
a pénzügyi rendszert, arra késztetve a pénzügyi szabályozókat 
világszerte, hogy átértékeljék szabályozási, engedélyezési és 
felügyeleti munkájukat. A magánszektor azonban nem az egyetlen 
forrása a fejlődésnek. A jegybankok az elmúlt évtizedben jelentős 
digitális pénzügyi innovációkat hajtottak végre, például a napi 
huszonnégy órában rendelkezésre álló azonnali fizetési rendszerek 
bevezetését vagy a jegybanki digitális valuta kulcsfontosságú 
kísérleti projektjeit, amelyek a jövő pénzévé válhatnak.

Mindazonáltal a fenntarthatósági erőfeszítések mit sem érnek, 
ha nem mindenki vállalja őket, és a jegybankok digitális valutái 
szinte teljesen haszontalanná válnak a határokon, ha nincs 
együttműködés a szomszédok között. A 21. század legnagyobb 
trendjei és kihívásai jóval túlmutatnak a nemzeti szinten, 
ami létfontosságúvá teszi a nemzetközi együttműködést. 
A tudásmegosztás, a közös kutatási projektek, valamint a nemzeti 
rendszerek és szabályozások harmonizációja új normává vált, és 
bár a verseny és a nemzetbiztonság még mindig fontos tényezők, 
a verseny és az együttműködés óvatos keveréke jól szolgálja 
gazdaságaink fejlődését. Ez különösen igaz az Eurázsiának 
nevezett szuperkontinensre, ahol az áruk és eszmék cseréje 
évezredes múltra tekint vissza, és amely a legforradalmibb 
innovációk közül soknak a születését segítette elő, az iránytűtől 
a gőzgépig. Szerencsére a jegybankok abban a kitüntetett 
helyzetben vannak, hogy nemzetközi együttműködést 
kezdeményezhetnek és abból hasznot is húzhatnak, amit jól 
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tükröz a pénzügyi ágazatban az elmúlt évtizedekben létrejött 
kétoldalú megállapodások és többoldalú szervezetek növekvő 
száma.

A fenntarthatóság, a digitalizáció és a nemzetközi kapcsolatok 
erősítése három olyan kulcsfontosságú trend, amelyekben 
a jegybankoknak élen kell járniuk, mivel a jövő gazdasága arra 
a munkára épül, amelyet ezeken a területeken végzünk, és azokra 
a generációkra, amelyeket az e területeken rejlő lehetőségekre 
nevelünk. A 21. században a gazdaság és a tudomány 
különböző területei közötti határok eltűnnek az új fenntartható 
gazdaság kialakulásával, amely — magához a társadalomhoz  
hasonlóan — gyorsan változó tudáshálózatokon és platformokon 
alapul. Ebben az új világban a tudás, a tehetség és a kreativitás 
kulcsfontosságú erőforrásokká válnak, és a jövő gazdaságainak 
alapjai és építői azok a generációk lesznek, amelyek ezeket 
a kulcsfontosságú erőforrásokat birtokolják. A jegybankok 
a pénzügyi piacokon betöltött szerepük mellett aktív 
résztvevői a fenntarthatósági forradalomnak és a digitalizációs 
mozgalomnak. E feladatuk végrehajtása során olyan jelentős 
tudást halmoznak fel, amelyet továbbadnak a következő 
generációknak, és amellyel támogathatják egy zöldebb, élhetőbb 
jövő megszületését.

A 21. század első negyedéve tele volt kihívásokkal és 
lehetőségekkel, amelyekre a jegybankok alkalmazkodással és 
saját innovációkkal válaszoltak. A Magyar Nemzeti Bank által 
összeállított kötet megpróbál áttekintést adni az Eurázsia-szerte 
alkalmazott innovációkról és legjobb gyakorlatokról, amelyek 
a szuperkontinens népeinek sokszínűségét, progresszív szellemét 
és együttműködését képviselik. A kötet a jegybanki innovációk 
legfontosabb területeire összpontosít a fenntarthatóságtól 
a digitalizáción át a társadalmi felelősségvállalásig és 
a nemzetközi együttműködésig, Kína, Franciaország, 
a Koreai Köztársaság, Németország, Kazahsztán, Portugália, 
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a Nemzetközi Fizetések Bankjának Innovációs Központja és 
Magyarország elismert szakértőinek közreműködésével. Az 
MNB rendkívül hálás a szerzőknek, hogy megosztották értékes 
gondolataikat, és őszintén reméli, hogy a kötet minden olvasó  
számára – életkortól és szakmai háttértől függetlenül – új 
betekintést enged a jegybankok újszerű és sokrétű feladataiba.

 Matolcsy György 
 Elnök 
 Magyar Nemzeti Bank
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Szerkesztői előszó

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 

Horváth Marcell, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi  
kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója

Az elmúlt évben bekövetkezett geopolitikai és gazdasági 
események fényében sürgetővé vált az eurázsiai országok 
közötti regionális együttműködés megerősítése. A globális 
éghajlatváltozás az utóbbi időben egyre nehezebb kérdés, és 
számos innovatív, intelligens és ökológiailag előnyös megoldás 
kidolgozását és megvalósítását teszi létfontosságúvá. Emellett 
a koronavírus-járvány további lendületet adott a digitalizációnak. 
A gyors változások mind a társadalmat, mind a jegybankokat 
próbára teszik az alkalmazkodóképesség szempontjából, 
különös tekintettel a jegybankok sokrétű gazdasági és társadalmi 
szerepére. Az újfajta kihívások újfajta reakciókat és megoldásokat 
igényelnek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ebben a kötetben 
a jegybankok számára fontos területek legjelentősebb innovatív 
megoldásait igyekszik összegyűjteni. Így a kötetben helyet 
kapnak a fenntarthatósággal és a zöld pénzügyekkel, valamint 
a digitalizációval kapcsolatos kutatások, továbbá a jegybankok 
nemzetközi kapcsolataira és 21. századi társadalmi felelősségére 
vonatkozó elemzések.

A magyar jegybank elkötelezett az innováció iránt, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi, gyors digitális 
átalakulás élvonalába kerüljön, miközben társadalmi szempontból 
is kiemelkedő és szerteágazó szerepet tölt be. Az Európai Unió 
első zöld mandátummal rendelkező jegybankjaként kiemelt 
célja, hogy csökkentse az éghajlatváltozás okozta globális 
bizonytalanságokat, és a gazdasági erőforrásokat a kevesebb 
kibocsátással járó iparágak felé irányítsa, jelentősen növelve 
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a jövő generációk fenntartható jólétét. Más jegybankokhoz 
hasonlóan az MNB is aktívan vizsgálja, hogy miként lehet 
újradefiniálni a jegybankok és a társadalom közötti kapcsolatot, 
valamint milyen „pandémiát követő konszenzus” alapján lehetne 
megújítani a függetlenség, az árstabilitás és az inflációs célkövetés 
hármas primátusán alapuló jegybanki mandátumot. A kötet fő 
célja, hogy bemutassa, hogyan lehet a fenntarthatóságon alapuló 
megközelítést sikeresen beépíteni a jegybankok működésébe, 
zöldebbé és fenntarthatóbbá téve a pénzügyi rendszert, és 
nagymértékben hozzájárulva a közjóhoz.

Az MNB nemzetközi hálózatának széleskörűségét és a Budapest 
Eurasia Forum rendezvénysorozat sikerét mutatja, hogy 2022-ben 
két egymást követő éven belül már a második tanulmánykötet áll 
össze, ezúttal a jegybanki innovációk legavatottabb szakértőinek 
részvételével. A kötet a fenntarthatósággal és a zöld pénzügyekkel, 
a digitalizációval és a jegybankok növekvő társadalmi 
felelősségével kapcsolatos legfontosabb jegybanki gyakorlatokat 
gyűjti össze, alapos áttekintést nyújtva ezen intézmények 
jelentőségéről a 21. században. A tanulmányok szakmai alapot 
nyújtanak a jegybanki innovációk folyamatos fejlesztéséhez is, ami 
a következő mérföldkövet jelentheti az eurázsiai régió országai 
közötti együttműködésben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk 
azon konkrét témákat, amelyeket a kötetben szereplő értékes 
tanulmányok tárgyalnak, és amelyek megkérdőjelezhetetlen 
fontosságuk és relevanciájuk miatt a legtöbb szakmai vita 
középpontjában állnak.

A kötet felvezető tanulmányát Balázs Flóra vezető közgazdasági 
elemző és Virág Barnabás, az MNB alelnöke írta. Tekintettel 
arra, hogy az elmúlt két évtized drasztikus átalakulást hozott 
a jegybanki és monetáris politikában, a tanulmány szerzői 
figyelembe veszik az MNB által a gazdasági fellendülés és 
növekedés támogatására hozott célzott intézkedéseket. 2013-tól  
kezdődően a magyar jegybank a stabilitást és a gazdasági 
növekedést elősegítő innovatív programok bevezetésével 
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monetáris politikai fordulatot hajtott végre. A dokumentum 
számba veszi ezeket az intézkedéseket, ismertetve a bank kezdeti 
piacstabilizáló lépéseit, majd a további célzott intézkedéseket. 
Ez a lépéssorozat kiváló modellt nyújt a jegybankoknak ahhoz, 
hogy az árstabilitás elsődleges céljának megőrzése mellett miként 
ösztönözhető a gazdaság célzott, élvonalbeli eszközökkel.

Az első fejezet a fenntarthatóságot és a zöld finanszírozást 
tárgyalja, és a Banque de France munkatársainak, Alexandre 
Gautier főtitkárhelyettesnek, valamint Anne Mongodin 
és Benjamin Bonnin, a társadalmi felelősségvállaláson 
alapuló befektetések szakértőinek tanulmányával kezdődik. 
A tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson a francia jegybank 
fenntarthatósági stratégiájába. A Banque de France volt az első 
eurorendszerbeli jegybank, amely 2018 márciusában felelős 
befektetési chartát fogadott el, majd végrehajtotta azokban 
a portfóliókban, amelyek befektetési stratégiájáért teljes körű 
felelősséget visel. Ennek részeként a banknak számos ígéretet 
kell teljesítenie, hogy megfeleljen a stratégiájának. A Banque 
de France felelős befektetési stratégiája magában foglalja az 
éghajlattal kapcsolatos azon fizikai és átállási kockázatok nyomon 
követését és irányítását, amelyeknek az eszközportfóliók ki 
vannak téve. A felelős befektetési stratégiát szélesebb körben 
integrálják a Banque de France-on belül létrehozott irányítási és 
vitafórumokba, amelyek a fenntartható pénzügyi megfontolások 
növekvő jelentőségét kísérik. Ennek részeként 2020-ban 
létrehozták a Felelős Befektetési Irányítóbizottságot. A Banque 
de France fokozni kívánja felelős befektetési megközelítése 
szociális és társadalmi összetevőit. 2021-ben a kötvényvásárlási 
programot szociális és fenntartható kötvényekkel egészítették ki, 
hogy erősítsék a stratégia szociális komponensét. A bank ezeket 
az erőfeszítéseket a globális felmelegedés elleni küzdelemre és 
a biológiai sokféleség védelmére irányuló tematikus befektetések 
mellett társadalmi hatású alapokba és projektekbe történő 
befektetésekkel folytatja.
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A következő tanulmányt Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke, 
Kim Donát az MNB Fenntartható pénzügyek főosztály 
osztályvezetője és Sárvári Balázs, a Fenntartható pénzügyek 
főosztály vezető kutatója írta. Közös munkájuk rávilágít azokra 
az előrelépésekre, amelyek a közelmúltban a zöld finanszírozás 
területén történtek Magyarországon. A tanulmány kiemeli 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben elért legjelentősebb 
eredményeket, köztük az MNB fenntarthatósági programjait, 
a klímakockázati kitettségek mérésére szolgáló klímakockázati 
mátrix kidolgozását, a Közép- és Kelet-Európában elsőként 
végrehajtott hosszú távú éghajlati stressztesztet valamint az MNB 
2020-as zöld ajánlásának kiadását, amelynek célja a bankszektor 
klímakockázatának csökkentése. Emellett a magyar jegybank 
nagy jelentőséget tulajdonít a fenntartható pénzügyek területén 
végzett kutatási és oktatási tevékenységeknek. Ennek megfelelően 
nagy hangsúlyt fektet mind az innovatív kutatásra, mind az 
interdiszciplináris tudást nyújtó, rangos egyetemekkel kialakított 
partnerségekre épülő képzési programokra.

Az Asel Nurakhmetova, az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi 
Központ (Astana International Financial Centre, AIFC) Zöld 
Pénzügyi Központ (Green Finance Centre, GFC) vezérigazgató-
helyettese, és Milana Takhanova, az AIFC Zöld Pénzügyi Központ 
vezető közgazdásza által készített tanulmány áttekintést nyújt 
a zöld finanszírozási rendszer jelenlegi állapotáról és méretéről 
Kazahsztánban. Az elmúlt években az ország szabályozási 
és jogalkotási intézkedéseket vezetett be, beleértve a zöld 
finanszírozás koncepcionális kereteit, a kormányzati pénzügyi 
ösztönzőket és az ESG-jelentést. Ezen átfogó intézkedések 
segítségével Nur-Szultan bekerült az 50 legjobb pénzügyi 
központ közé, és Kelet-Európában és Közép-Ázsiában az első 
helyet foglalta el a Z/Yen Group, London vezető kereskedelmi 
agytrösztje által összeállított globális zöld pénzügyi indexben. 
Bár a zöld finanszírozási eszközök drasztikus elterjedésének 
vannak bizonyos akadályai, mint például a nemzeti tőkepiac 
fejletlensége vagy az alacsony likviditás, a bankok az elkövetkező 
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években az ESG-fejlesztés fő mozgatórugóivá válhatnak. Mivel az 
éghajlatváltozás olyan globális kihívás, amelyet egyetlen szereplő 
sem tud egyedül megoldani, Kazahsztán aktívan együttműködik 
olyan nemzetközi szereplőkkel, mint többek között az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction 
and Development, EBRD), a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (International Bank for Reconstruction and Development, 
IBRD), az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank, ADB) 
és az Iszlám Fejlesztési Bank (Islamic Development Bank, IDB), 
annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer zöldebbé váljon és 
képes legyen fenntartható gazdaságot létrehozni.

Sándor Nóra Anna vezető nemzetközi szakértő és ESG tanácsadó,  
Tischler Patrik junior nemzetközi szakértő és ESG tanácsadó és 
Vida Orsolya szakmai asszisztens tanulmánya áttekintést nyújt az 
európai, ázsiai és amerikai jegybankokról, valamint a nemzetközi 
szervezetek által 2021-ben indított zöld kezdeményezésekről és 
programokról. Napjainkban a jegybankok között széles körű 
egyetértés van abban, hogy szembe kell nézniük a 21. század 
legnagyobb kihívásával, az emberi tevékenység következtében 
kialakuló éghajlatváltozással. Ennek érdekében a központi bankok 
fontos lépéseket tettek egy fenntartható világ megteremtése felé. 
Az intézmények által készített szakpolitikai eszköztár alapvetően 
a következő kategóriákba sorolható: 1) zöld hitelprogramok,  
2) beruházási támogatás, 3) taxonómiai rendszerek létrehozása, 
4) az éghajlatváltozás problémáival foglalkozó új szervezeti 
egységek létrehozása, 5) kutatási tevékenység, 6) publikáció,  
7) konferenciák szervezése, tudásmegosztás, 8) kapacitásfejlesztés. 
Európában, Ázsiában és Amerikában egyaránt megfigyelhető 
a fenntarthatósági szempontok beépítése az intézmények operatív  
munkájába a zöldebb jövő megteremtése érdekében. A Magyar 
Nemzeti Bank — rengeteg fenntarthatósági programjának 
köszönhetően — az egyik legzöldebb jegybank lett, 
kezdeményezéseivel ebben a kötetben Kandrács Csaba, Kim 
Donát és Sárvári Balázs tanulmánya foglalkozik. 
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A kötet második fejezetének témája a digitalizáció. A fejezet 
nyitó tanulmányában Changchun Mu, a kínai jegybank  
Digitális Pénz Intézetének főigazgatója kifejti, hogy a digitalizáció 
korában alapvető jelentőségű a fogyasztók adatainak védelme, 
ugyanakkor továbbra is elsődleges fontosságú az olyan 
kockázatok, mint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása 
és az adóelkerülés megelőzése. A digitális gazdaság növekvő 
adatvédelmi igényével lépést tartva a kínai jegybank (People’s 
Bank of China, PBoC) digitális jegybankpénze, az e-CNY egyik 
tervezési jellemzőjeként bevezette a „kezelt anonimitást”. 
A tanulmány rávilágít, hogy a kínai jegybank figyelemre méltó 
erőfeszítésekkel mozdítja elő a fogyasztók adatainak védelmét 
és a bűncselekmények kockázatának csökkentését. A tanulmány 
tanulsága, hogy az e-CNY kialakításának az adatvédelem és 
a kockázatmegelőzés közötti kényes egyensúlyt kell tükröznie, 
amelyet a jövőben tovább kell finomítani.

Az MNB három szakértője, Danóczy Bálint, a Digitalizációs 
politika és szabályozási főosztály elemzője, Kajdi László, 
a Pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom elemzési és fejlesztési 
főosztály vezető közgazdasági szakértője és Sajtos Péter, a 
Digitalizációs politika és szabályozási főosztály főosztályvezetője 
szerint a pénzügyi szektorban zajló digitális innováció gyorsasága 
miatt a jegybankoknak aktívan együtt kell működniük 
a piaci szereplőkkel, és élen kell járniuk a digitális átalakulás 
ösztönzésében. A szerzők meggyőzően bizonyítják, hogy az MNB 
több lépést is tett e tekintetben: az azonnali fizetési rendszer, az 
innovációs központ és a szabályozói tesztkörnyezet, valamint 
a Digitális Diákszéf és a Pénzmúzeum alkalmazás olyan úttörő 
kezdeményezések, amelyek segítségével az MNB többek között 
első kézből szerezhet tapasztalatokat a digitális innováció terén.

A fejezet következő tanulmányát Jungphil Park, a Bank of 
Korea Digitális Innovációs Hivatalán belül működő Digitális 
Innovációs Tervező Csoport vezetője írta. A szerző megosztja 
velünk azokat a tapasztalatokat és tanulságokat, amelyeket a BOK 
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(Bank of Korea) digitális innovációra irányuló stratégiai terve 
végrehajtásának első szakaszában szerzett. 2020-ban, alapításának 
70. évfordulója alkalmából a BOK a digitális innovációt tűzte 
ki közép- és hosszú távú stratégiai tervének (BOK2030) egyik 
stratégiai céljául. A stratégiai terv áttekintette a bank belső 
és külső környezeti tényezőit, továbbá tízéves jövőképet és 
stratégiai célokat határozott meg. A tanulmány a kihívásokkal teli 
folyamat tükrében elénk tárja a bank elmúlt két év során szerzett 
tapasztalatait, hogy más jegybankokat is inspiráljon a digitális 
átalakulás felé vezető úton.

A második fejezet utolsó tanulmányát a Nemzetközi Fizetések 
Bankja Innovációs Központjának (Bank for International 
Settlements Innovation Hub, BISIH) szingapúri központja 
és az MNB szakértői közösen írták. A BISIH részéről Andrew 
McCormack, a BISIH szingapúri központjának vezetője és a Project 
Dunbar irányítóbizottságának összehívója, valamint Benjamin 
Lee, a BISIH szingapúri központjának projektmenedzsere és 
tanácsadója, a Project Dunbar központi munkacsoportjának 
tagja járult hozzá szakértelmével a tanulmány megszületéséhez. 
Az MNB részéről Fáykiss Péter, a Digitalizációs igazgatóság 
igazgatója, Nyikes Ádám, a Digitalizációs igazgatóság elemzője 
és Szombati Anikó, a digitalizációért és a FinTech szektor 
fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató és Chief Digital Officer  
volt a tanulmány társszerzője. A határokon átnyúló fizetésekkel  
kapcsolatos kihívások lehetséges megoldásaira tett erőfeszítésekkel  
összhangban a szerzők megvizsgálják a digitális jegybankpénzek 
szerepét a határokon átnyúló fizetések problémáinak 
megoldásában, és bemutatják a Project Dunbart — többek között  
annak motivációit, kihívásait, résztvevőit, hatókörét és 
munkafolyamatait —, valamint a projekt eddigi tanulságait 
az MNB mint megfigyelő szemszögéből és általánosságban is.  
Emellett a közös dokumentum kitér más nemzetközi 
kezdeményezésekre is, amelyekben az MNB részt vesz, mint 
például a Globális Pénzügyi Innovációs Hálózat (Global Financial 
Innovation Network, GFIN).
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Az MNB nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető 
igazgatója, Horváth Marcell, valamint a Nemzetközi 
együttműködési és elemzési főosztály két munkatársa, 
Mikes Veronika és Gulyás Zsófia nemzetközi szakértők 
tanulmányával kezdődik a tanulmánykötet harmadik fejezete, 
amely a jegybankok nemzetközi kapcsolatokban, oktatásban 
és a kultúra támogatásában betöltött szerepét tárgyalja. 
Munkájuk kiemeli a jegybanki működés két gyorsan fejlődő 
területének, a nemzetközi együttműködésnek és a társadalmi 
felelősségvállalásnak a legjelentősebb példáit, és bemutatja, hogy 
az MNB hogyan alkalmazkodott sikeresen a változó globális 
környezethez, amelyet napjaink legnagyobb megatrendjei és 
kihívásai — többek között az ázsiai gazdaságok felemelkedése, 
a fenntartható és innovatív megoldások iránti igény, a digitalizáció 
előrehaladása és a geopolitikai kérdések — alakítanak. A szerzők 
szerint az egykor szokatlannak tartott, sőt kritizált jegybanki 
kezdeményezések ma már a legtekintélyesebb intézmények által 
elfogadott normává váltak, és a korábban egyszerű és egyértelmű 
szerepük jelentősen kibővült.

A következő tanulmány, amelyet a Deutsche Bundesbank és  
a Deutsche Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyetemének 
munkatársai írtak, azokat a nehézségeket vizsgálja, amelyekkel 
a Deutsche Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyeteme és 
általában a közszféra felsőoktatási intézményei a koronavírus-
járvány és a munkaerőpiac változó igényeinek árnyékában 
szembesülnek, és amelyeket a digitalizáció felgyorsulása, 
valamint elsősorban a demográfiai változások idéznek elő. 
E közös tanulmány szerzőpárosa Burkhard Balz, a Deutsche 
Bundesbank, a német jegybank igazgatótanácsának tagja, 
valamint Erich Keller, a Deutsche Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyetemének rektora. A szerzők következtetése 
szerint az intézménynek alkalmazkodnia kell a mai kihívások 
által teremtett új környezethez. Különös figyelmet kell fordítani 
a jelentkezők számának csökkenésére, a mobilitási lehetőségek 
visszaszorulására és annak hatásaira, valamint a fenntarthatóság 
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iránti növekvő igényre. A magas színvonalú képzés, a szakmai 
fejlődés lehetőségeinek biztosítása és a fiatalabb munkatársak 
ösztönzése döntő fontosságú elemei e kihívások megoldásának.

A kötet utolsó tanulmányában Ana Rita Canavarro, Bruno 
Proença, Cláudia Ferreira és Isabel Gameiro, a Banco de Portugal 
munkatársai azzal érvelnek, hogy a 2008-as pénzügyi válság 
hatására a jegybankok komplexebb monetáris politikai eszközöket 
kezdtek alkalmazni, beleértve a pénzügyi oktatás koncepcióját 
is. A Pénzügyi Felügyeletek Nemzeti Tanácsa a kormánnyal 
és a portugál állami szervezetekkel kialakított partnerségben 
nemzeti pénzügyi oktatási tervet dolgozott ki a lakosság pénzügyi 
műveltségének előmozdítására. A Banco de Portugal holisztikus 
stratégiát alkalmazott a különböző kommunikációs csatornákon 
keresztül történő oktatási tevékenységek kapcsán. Ezek közül 
kiemelkedik a Pénzmúzeum, amely a pénzzel, annak történetével, 
a társadalomban való megjelenésével, az egyénekkel való 
kapcsolatával, valamint a jegybank feladataival és felelősségével 
foglalkozik. A digitális és innovatív oktatási forrásokat alkalmazó 
Pénzmúzeum rendkívül hatékony eszköznek bizonyult 
a pénzügyi oktatásban, és pozitív visszajelzéseket kapott 
a célközönségtől.

Őszintén reméljük, hogy e rövid összefoglalók szemléltetik 
a kötetben szereplő tanulmányok témáinak fontosságát és 
változatosságát, és felkeltették az olvasók érdeklődését. Szakmai 
szempontból biztosak vagyunk abban, hogy minden egyes 
tanulmány pontosan és alaposan tükrözi a jegybanki tevékenység 
legfrissebb és legégetőbb kérdéseit, ösztönzi az érintett témák 
további kutatását, és értékes, inspiráló, az eurázsiai régió 
országaira összpontosító forrásul szolgál.

Budapest, 2022. október
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Jegybanki politika Eurázsia korában

Balázs Flóra – Virág Barnabás

Az elmúlt két évtizedben a monetáris politika és a jegybanki tevékenységek 
drasztikus átalakuláson mentek keresztül. A nagy pénzügyi válságra 
válaszul a jegybankok számos nem konvencionális monetáris politikai 
intézkedést hajtottak végre, és jelentősen kibővítették a szerepüket. 
Azóta az olyan unortodox eszközök, mint az eszközvásárlási programok 
a jegybankok monetáris politikai eszköztárának állandó elemeivé váltak. 
A COVID-19 okozta válság hirtelen kirobbanásával a jegybankok 
nagyobb mértékben támaszkodtak nem konvencionális intézkedésekre, 
és példátlan mértékű ösztönzőket nyújtottak. Bár a nagyszabású 
monetáris és fiskális ösztönzők hozzájárultak a világgazdaság gyors 
fellendüléséhez, világszerte növekvő inflációs nyomást is eredményeztek, 
amelyet a világjárvány és az orosz-ukrán háború miatti szűk kínálati 
keresztmetszetek súlyosbítottak. Az infláció számos gazdaságban jóval 
a célérték felett mozog, ami jelentős kihívások elé állítja a jegybankokat 
azzal összefüggésben, hogy miként mérsékeljék nem konvencionális 
intézkedéseiket anélkül, hogy stresszt okoznának a pénzügyi piacokon. 
Az MNB 2013 óta meghozott intézkedései kiváló példával szolgálnak 
a jegybankok számára a tekintetben, hogy miként lehet az árstabilitás 
mint elsődleges cél feláldozása nélkül célzott és innovatív eszközökkel 
támogatni a gazdaságot.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E2, E58, E61, G01

Kulcsszavak: jegybanki politika, COVID-19, a politikák 
összehangolása, nem konvencionális intézkedések
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1. A nagy pénzügyi válság előtt uralkodó 
gazdasági paradigma

A 2007-2008-ban kirobbant nagy pénzügyi válságra a fejlett és 
kevésbé fejlett világ jegybankjai egyaránt a második világháború 
óta nem látott unortodox intézkedésekkel reagáltak. Ezek az 
intézkedések már-már feledésbe merültek, a történelemkönyvekbe 
kerülve az a sors várt rájuk, hogy se a jelenben, se a jövőben ne 
alkalmazzák többé azokat. A háborúkhoz hasonlóan – a fejlett 
világban legalábbis – ezeket is a múlt részének tekintették. A nagy 
pénzügyi válság előtti időszakban kialakult jegybanki elmélet és 
gyakorlat a „monetáris politika történelmének végéhez” érkezett, 
Francis Fukuyama (1992) híres, „A történelem vége és az utolsó 
ember” című könyvében megfogalmazott jóslatát parafrazeálva. 
A jegybankrendszer Szent Gráljának megtalálását illetően ezt 
a nézetet osztotta Robert Lucas (2003) és Olivier Blanchard (2008) 
is, hogy csak két, a szakma nagy többsége által leginkább elismert 
közgazdászt említsünk.

A gazdaságra vonatkozó alapvető nézet jól ismert, és egyszerűen 
megfogalmazható volt. A gazdaságot a versenyképes 
piacgazdaság elveivel összhangban kell megszervezni és 
működtetni. Ezért, ahol csak lehetséges, a gazdasági tevékenységet 
a magánszektornak kell végeznie, az állam szerepvállalását 
pedig a szükséges minimumra kell visszaszorítani, a gazdasági 
környezet piac-kompatibilis szabályozására összpontosítva. 
A piacokra – beleértve a pénzügyi piacokat is – legtöbbször 
úgy tekintettek, mint amelyek önszabályozó és önstabilizáló 
mechanizmusokkal rendelkeznek, és amelyek esetén a gazdasági 
tevékenység alapvető keretének biztosításán kívül nincs szükség 
állami beavatkozásra.

Ennek szellemében a jegybankok szerepe az volt, hogy az 
árstabilitás biztosításával szilárd monetáris környezetet 
biztosítsanak, lehetővé téve ezzel a magánszektor számára az 
árak alakulásának követését. A szabadon működő ármechanizmus 
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biztosította az erőforrások hatékony elosztásához szükséges 
információkat. A jegybankok szerepe kimerült abban, 
hogy a gazdaságot érő külső sokkokat követően segítsenek 
a magánszektornak visszatérni az optimális pályára, ahol 
a bizonyos mértékű nominális rugalmatlanság a szükségesnél 
valamivel lassabbá tette az alkalmazkodást.

Fontos, hogy az optimális pályát nem befolyásolta sem a sokk, 
sem a jegybanki tevékenység; a sokkért fizetendő ár mindössze 
a potenciális növekedésnek nevezett, exogén módon adott 
pályától való időbeli eltérés volt. Ezért a központi bankok az 
úgynevezett akcelerátor (gyorsító)-hatású Phillips-görbe által 
javasolt előretekintő megközelítést és az inflációs nyomás veszélye 
esetén a megelőző szigorítás gyakorlatát fogadták el. Eszerint 
a monetáris szigorítás potenciális kibocsátásra gyakorolt tartós 
negatív hatásának kockázata alacsony volt, vagy nem is létezett.

2. A nagy pénzügyi válság

A nagy pénzügyi válság meglepetésként érte a szakembereket. 
A megelőző időszakot a nagy mérséklődés korának nevezték, 
utalva mind az árszínvonal, mind a GDP stabil pályájára. 
Ugyanakkor a költségvetési hiányt és az államadósságot 
ellenőrzés alatt tartották, így a hagyományos értelemben vett 
stabilitás uralkodott. A fokozatosan növekvő számú nem teljesítő 
másodlagos jelzáloghitelek a pénzügyi kockázatok széles körű 
átértékelését tették szükségessé az Egyesült Államokban, majd 
később a világ többi részén is. A másodlagos jelzáloghitel-válság 
átláthatatlan jellege lehetetlenné tette az üzleti partnerek pénzügyi 
helyzetének felmérését, és így a pénzügyi alapok bankközi piaca 
hirtelen befagyott. A bankok és tágabb értelemben a pénzügyi 
rendszer stabilizálása érdekében a Fednek a bankközi piacon, 
a jegybanki tartalékok piacán a tranzakciós partner szerepét 
kellett betöltenie. Bár a végső hitelezői funkciót a jegybankok 
hagyományos feladatának tekintik, a Fed ezt a szerepet sokkal 
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szélesebb körben, a nem banki pénzügyi rendszerre is kibővítve 
töltötte be.

A Fed végső hitelezői felelősségét az amerikai másodlagos 
jelzálogpiacokon aktív külföldi tulajdonú bankokra és 
pénzintézetekre is kiterjesztette azáltal, hogy devizaswapkereteket 
hozott létre azok nemzeti jegybankjaival, csakúgy mint az 
Európai Központi Bankkal. Ily módon a Fed lehetővé tette, 
hogy ezek a jegybankok USD alapon töltsék be a végső 
hitelező szerepét, ezáltal közvetve támogatva a külföldi bankok  
USD-ben denominált eszközeit. Ez a precedens később a Federal 
Reserve, a Bank of England, az Európai Központi Bank, a Bank of 
Japan és a Svájci Nemzeti Bank részvételével állandó jegybanki 
swapkerethálózattá fejlődött. Ez a hálózat ma a Bretton Woods-i 
intézményeket váltja ki a globális pénzügyi stabilitás biztosítása 
érdekében (Mehrling, 2021).

A nagy pénzügyi válság nyomán megkezdődött a jegybanki 
elmélet és gyakorlat jelentős felülvizsgálata. Sokan arra 
a következtetésre jutottak, hogy a nagy pénzügyi válságig 
uralkodó elemzési keretrendszer nem volt elégséges 
a magánszektor pénzügyi egyensúlyhiányának elemzésére, 
felismerésére és megfelelő válaszlépések kidolgozására. Az 
inflációs célkövetés keretrendszere figyelmen kívül hagyta ezeket 
a pénzügyi fejleményeket, amelyek a pénzügyi és monetáris 
stabilitás szempontjából komoly veszélynek bizonyultak. 
Ebből az a következtetés vonható le, hogy a jegybank inflációs 
céljával összhangban lévő inflációs előrejelzést nem elegendő 
a makrogazdasági stabilitás összefoglaló statisztikájaként 
értelmezni. Ilyen körülmények között ugyanis pénzügyi 
egyensúlytalanságok alakulhatnak ki, ez pedig igazolja Minsky 
paradoxonát, amely szerint a stabilitás destabilizál. A jegybankok 
ennek megfelelően kibővítették keretrendszerüket a pénzügyi 
egyensúlyhiány mutatóival, például a banki hitelezés növekedési 
ütemével, az eszközárakkal és az adósságszolgálati rátákkal.
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3. Unortodox monetáris politikai 
intézkedések – Az új ortodoxia?

Az is kiderült, hogy a hagyományos monetáris politikai eszközök 
nem voltak optimálisak, sőt, nem voltak elegendőek ahhoz, hogy 
segítsék a gazdaságot visszatérni a potenciális kibocsátásnak 
megfelelő növekedési pályára. A központi bankok nagyszabású 
eszközvásárlási programokat és refinanszírozási programokat 
fogadtak el a bankok jegybanki tartalékainak növelése érdekében, 
abban a reményben, hogy ez növeli a magánszektornak nyújtott 
hitelekre való hajlandóságot a bankok részéről, növelve 
az aggregált keresletet. Mindez azt a célt szolgálta, hogy 
visszafordítsák a hirtelen megnövekedett túlzott és egyidejű 
megtakarításokat a magán- és a közszférában belföldön és 
külföldön, amit Keynes a „megtakarítások paradoxonának” 
nevezett (Keynes, 1936, 23. és 24. ábra).

1. ábra: Jegybanki mérlegfőösszeg a fejlett országokban

Forrás: Saját szerkesztés a jegybankok adatbázisai, Bloomberg és Eurostat adatok 
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Ezeket a nem konvencionális vagy mérleget érintő intézkedéseket 
mennyiségi lazításnak (quantitative easing, QE) nevezték.  
Ez a monetáris transzmissziós mechanizmus kapcsán akkoriban 
uralkodó nézetet tükrözte, amelyet továbbra is erőteljesen 
befolyásolt a pénz mennyiségi elmélete és a kereskedelmi 
bankok pénzteremtő képességének multiplikátor-elmélete. 
Sok elemző attól tartott, hogy a megnövekedett jegybanki 
tartalékok a kereskedelmi bankok túlzott pénzteremtéséhez 
vezetnek a pénzmultiplikátor hatás révén, és így elszabaduló 
inflációt eredményeznek.1 A jegybankok ezért sorra széles körű 
ismeretterjesztésbe kezdtek annak szemléltetése érdekében, 
hogy ez a tankönyvi nézet nem alkalmazható a modern 
bankrendszerekre (Banque de France, 2016; Bundesbank, 2017; 
Carpenter & Demiralp, 2010; McLeay et al., 2014).

Ezekben a dokumentumokban rámutattak arra, hogy 
a tartalékok növelése nem vezet közvetlenül pénzteremtéshez 
a bankok részéről. A valóságban a tartalékok növelése enyhíti 
a monetáris feltételeket, de a bankok pénzteremtése endogén 
folyamat, amelynek során azok ügyfeleik keresletére reagálva 
hiteleket és egyben pénzt is teremtenek. A hitel elérhetősége 
nem az egyetlen, de talán nem is a legfontosabb tényező, amely 
meghatározza a banki ügyfelek hiteligényét. A termékpiacok 
bővülésével kapcsolatos várakozások minden bizonnyal ennél 
is fontosabbak. A jegybank eszközei pedig éppen e tekintetben 
nem túl hatékonyak és nem megfelelően célzottak a kívánt hatás 
eléréséhez. Ahogy a Keynesnek tulajdonított mondás tartja: „a 
kötelet húzni lehet, tolni nem”, ami azt jelenti, hogy a jegybankok 

1  Jens Weidmann, a Bundesbank elnöke az inflációs kockázatokra 
figyelmeztetett. „Kulcsfontosságú lesz, hogy ne tekintsünk egyoldalúan 
a deflációs kockázatokra, ugyanakkor ne tévesszük szem elől a leendő 
inflációs veszélyeket sem” – fogalmazott a munkatársaknak küldött 
üzenetében (Koranyi & Canepa, 2021). „A tervezett eszközvásárlások a valuta 
elértéktelenedésének és az infláció elszabadulásának kockázatát hordozzák, 
és véleményünk szerint nem érik el a Fed célját, vagyis a foglalkoztatás 
elősegítését.” (Neves közgazdászok és befektetők nyílt levele [Wall Street 
Journal, 2010]).
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számára nehéz feladat, hogy megfordítsák a piacaik növekedésére 
vonatkozó pesszimista várakozásokat. Mindazonáltal a pénz- 
és hitelteremtés hagyományos szemlélete táplálta az inflációs 
félelmeket, és ezzel tovább csökkentette a monetáris politikai 
intézkedések hatékonyságát.

A politikai döntéshozók először kétkedve fogadták a fiskális 
politika széles körű alkalmazását. Legtöbbjük osztotta azt 
a nézetet, hogy a fiskális politika általában véve túl lassan 
cselekszik, mivel politikai döntésekkel jár. Emellett úgy vélték, 
hogy a fiskális politikát különleges érdekek befolyásolják, 
szemben a független és professzionális jegybankok gyors, piaci 
értelemben semleges, technokrata döntéseivel. A válság mérete 
azonban meggyőzte a politikai döntéshozókat arról, hogy 
a fiskális politika fellépése elengedhetetlen, és döntés született 
a G20 országok összehangolt költségvetési expanziójáról (G20, 
2009). Az országok közötti koordinációra azért volt szükség, 
mert máskülönben nem tudtak volna elegendő fiskális ösztönzőt 
biztosítani. Ennek oka, hogy a nyitott gazdaságokban a fiskális 
impulzusok importkereslet formájában mindig a külföldi 
szereplők felé történő kiszivárgással járnak, míg a fiskális expanzió 
„költsége” az adott országot terheli. Koordináció hiányában tehát 
minden kormány megpróbálná ellopni az aggregált keresletet 
a többiektől azáltal, hogy alulteljesít az ösztönzők terén.

Miközben az infláció nem gyorsult fel, a laza monetáris 
feltételek hozzájárultak az eszközárak növekedéséhez. 
A részvények, kötvények és ingatlanok árai mind szárnyaltak, 
alig kapcsolódva a mögöttes alapokhoz, pontosabban anélkül, 
hogy a fix-hozamú befektetések kellő mértékben növekedtek 
volna a fellendülés alátámasztásához. A nagyvállalatok 
elegendő saját forrással rendelkeztek tervezett beruházásaik 
finanszírozásához, így a jegybanki intézkedések nemcsak 
a pénzügyi egyensúlytalanságokat növelték, hanem az amúgy 
is megnövekedett jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségeket is 
felerősítették, mivel a legtöbb országban a vagyon birtoklása 
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koncentrált. Annak ellenére tehát, hogy a kombinált monetáris 
és fiskális politikák segítettek a recesszió enyhítésében és 
a munkanélküliség mérséklésében, az elosztás igazságosságába 
vetett hit megrendült, mert nem minden csónakot emelt meg 
a dagály.

2. ábra: A felső 1% és az alsó 50% részesedése a nettó 
magánvagyonból

Megjegyzés: A következő országok átlaga alapján számítva: Egyesült Államok, 

Egyesült Királyság, Japán, Németország, Franciaország.

Forrás: Saját szerkesztés a World Inequality Database alapján

4. Részleges kilábalás és jegybanki 
tapasztalatok

A váratlanul lassú fellendülés és a növekedési lendület 
gyengesége szükségessé tette a monetáris stratégiák és eszközök 
további átgondolását. Számos jegybank elérte az irányadó 
kamatlábak effektív alsó határát. Ezt az alsó határt korábban a zéró 
kamatlábnak tartották, később azonban ennél is alacsonyabbra, 
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a negatív tartományba átcsúszó értékre becsülték. Ma már 
elfogadott az, hogy az effektív alsó határ negatív, és azt a készpénz 
tárolási, kezelési és biztonsági költségei határozzák meg.  
Ez a fejlemény indította el Silvio Gesell (Gesell, 1916) 
munkásságának újrafelfedezését, aki elsőként javasolta 
a készpénzállományra vonatkozó negatív kamatlábának 
alkalmazását a kiadások ösztönzése céljából.

Az újonnan átértékelt effektív alsó határ elérése után a jegybankok 
további eszközöket igyekeztek alkalmazni a gazdaság 
befolyásolása érdekében. Az előretekintő iránymutatást két 
célra is széles körben használták. Az egyik cél a magánszektor 
arról történő meggyőzése volt, hogy a jegybankok mindaddig 
fenntartják a gazdaságpolitika alkalmazkodó irányvonalát, 
amíg a gazdaság visszafordíthatatlanul vissza nem tér az 
inflációs célhoz vezető árszínvonal-pályára. Az előretekintő 
iránymutatás másik indoka az volt, hogy jelezze: a jegybank 
elkötelezett a normalitáshoz való visszatérés mellett, miután 
a nem konvencionális politikák szükségtelenné válnak, 
továbbá felkészítse a piacokat az eddigi nagyvonalú támogatás 
megszűnésére.

A jegybankok egyre inkább közzétették a normalizációs pályán 
követendő lépések sorrendjét is. Ennek két fő összetevője 
az irányadó kamatláb normalizáltabb szintre emelése és az 
értékpapír-állomány fokozatos csökkentése volt. Bejelentésük 
szerint első célkitűzésük a további értékpapírvásárlás fokozatos 
leállítása. Ezt követően lassan emelni kezdenék az irányadó 
és egyéb kamatlábakat (például a betéti kamatlábat). Ezután 
következne a kamatjövedelmek csökkentése és a visszafizetett 
törlesztőrészletek újrabefektetése. Végül pedig csökkenteni 
kívánták a mennyiségi lazítási programjaik keretében vásárolt 
értékpapírok állományát. A célkitűzés hasonló volt, mint az 
előretekintő iránymutatás esetében. Stabilizálni igyekeztek 
a piacot a jegybank inflációs célja felé vezető úton, oly módon, 
hogy eközben elkerülhetővé váljon a piaci várakozások 
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felborulása (A Federal Reserve System kormányzótanácsa, 2022b; 
Bruegel, 2017; Lagarde, 2022). Nincs azonban elfogadott 
„új normál” méret a jegybankok mérlegére vonatkozóan. 
A makrogazdasági feltételektől függően a mérlegcsökkentés 
várhatóan lassú és feltételekhez kötött lesz, amelyet össze kell 
hangolni a kamatlábak normalizálásával.

Kézzelfoghatóbb eszköz volt a háztartások közvetlen 
jövedelemtámogatása, amelyet sokan javasoltak a jegybankok 
számára. Ez a „helikopterpénz” nevet kapta, és Milton Friedman 
évtizedekkel ezelőtt tett javaslatának megvalósulását jelentette 
az aggregált kereslet erőtlen növekedésének kezelésére 
(Buiter, 2014). Az alapgondolat, hogy a „helikopterről szórt” 
pénz meglepné a háztartásokat, és mivel a pénzkereslet stabil, 
a háztartások a helikopterpénzt – többletpénznek tekintve – áruk  
és szolgáltatások megvásárlására költenék. Ezzel a pénzt 
„fizetőeszköznek” tekintő javaslattal mindössze annyi a probléma, 
hogy implicit módon úgy szemléli a pénzt, mint ami állandóan 
forgalomban van. Lassú növekedés és alapvető bizonytalanság 
esetén azonban nincs garancia arra, hogy a többletpénzt 
elköltenék, ahelyett, hogy megnövelt elővigyázatossági 
megtakarítás formájában visszatartanák. Előfordulhat az is,  
hogy – visszatartás helyett – a fennálló tartozások kifizetésére 
fordítanák. A helikopterpénz egyik esetben sem támogatná az 
árukra és szolgáltatásokra fordított összesített kiadások növekedését.

Egy másik probléma, hogy az ehhez hasonló pénzszórás hatalmas 
jövedelemátcsoportosítással járna, ami a választott politikusok 
előjoga, és arról nem a pozíciójukat nem választás útján elnyerő 
technokratáknak kellene dönteniük. Ezt a problémát egy „hibrid” 
megoldással lehetne áthidalni, amely szerint a politikusok 
engedélyeznének egy bizonyos mennyiségű helikopterpénzt 
a jegybank számára, de a „helikopterről történő pénzszórás” 
tényleges végrehajtásának időzítését és mértékét a jegybankokra 
bíznák. A tényleges gyakorlatban közvetlen jövedelemtámogatást 
nem a jegybankok, hanem a kormányok hajtottak végre, ennek 
azonban a világjárvány idején volt fontosabb szerepe.
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5. Ezúttal más a helyzet – A pandémia 
okozta válság

A COVID-19 okozta válság hirtelen kirobbanása és annak 
a világgazdaságra gyakorolt hatásai jelentős kihívások 
elé állították mind a monetáris, mind a fiskális politika 
letéteményeseit. A világjárvány korai szakaszában a jegybankok 
viszonylag gyorsan csökkentették az irányadó kamatlábakat, de 
a kamatcsökkentés mozgástere sokkal kisebb volt, mint a nagy 
pénzügyi válság idején, tekintettel az irányadó kamatlábak már 
ekkor is alacsony szintjére. 

3. ábra: A főbb jegybankok irányadó kamatlábainak alakulása

Megjegyzés: a céltartomány közepe

Forrás: Saját szerkesztés a jegybankok adatbázisai és a Bloomberg alapján

Mivel a kamatlábak csökkentésére korlátozott volt a mozgástér, 
számos jegybank eszközvásárlási és hitelprogramokra 
támaszkodott a gazdaság élénkítése és a világjárvány negatív 
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hatásainak enyhítése érdekében. A válság kezdetén a jegybankok 
rövid távú likviditást nyújtottak a bankoknak és más pénzügyi 
intézményeknek, hogy csökkentsék a pénzügyi piacokon 
jelentkező feszültséget és elkerüljék a pénzügyi rendszer 
összeomlását. A monetáris hatóságok hitelprogramokat is 
bevezettek, hogy biztosítsák a nem pénzügyi vállalati szektor 
különböző szegmensei számára a megfelelő hiteláramlást. 
A nagy jegybankok, mint például a Federal Reserve és az Európai 
Központi Bank, új devizaswapkereteket hoztak létre a devizapiaci 
feszültségek és az esetleges finanszírozási problémák elkerülése 
érdekében.

A gazdasági tevékenység példátlan mértékű visszaesése és az 
alsó határ közelében lévő kamatlábak miatt számos jegybank 
számára az eszközvásárlási programok váltak a gazdaság 
élénkítésének fő eszközévé. A nagyszabású eszközvásárlási 
programok célja az volt, hogy a hitelfelvétel költségeinek 
csökkentése révén fenntartsák a hiteláramlást és a beruházásokat, 
valamint alacsonyan tartsák a kormányok adósságszolgálati 
költségeit, ami segítette őket a masszív költségvetési ösztönzők 
finanszírozásában. 

Az eszközvásárlások eredményeként a jegybankok mérlegei 
jelentősen és gyorsan nőttek. A világjárvány kezdete óta a nagy 
jegybankok mérlegei minden eddiginél gyorsabb ütemben 
bővültek. Az Európai Központi Bank eszközei csaknem 
megduplázódtak, míg a Fed mérlege 2020 márciusa óta  
4800 milliárd USD-vel bővült.

A világjárvány fordulópontot jelentett a fejlődő országok 
monetáris politikájában, mivel számos jegybank először vezetett 
be eszközvásárlási programot. Ezek a programok kisebbek voltak, 
mint a fejlett országokban, és rövidebb ideig tartottak.
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4. ábra: Jegybanki mérlegek változása  
(2020. március – 2021. december)

Forrás: Saját szerkesztés a jegybankok adatbázisai, Bloomberg és Eurostat adatok 

alapján

A kellő időben megtett monetáris politikai válaszlépések és 
a kormányok erőteljes költségvetési intézkedései segítettek 
ellensúlyozni a világjárvány negatív hatásait. Az erős monetáris 
és fiskális együttműködésnek köszönhetően a globális gazdasági 
tevékenység viszonylag gyorsan fellendült. Az USA GDP-je 
2021 második negyedévében meghaladta a járvány előtti szintet, 
megelőzve a legtöbb nagy gazdaságot. Az euroövezetben 
a fellendülés valamivel lassabb volt, a GDP csak 2021 végén 
haladta meg a járvány előtti szintet.

Bár a jegybankok sikeresen segítették a gazdaságok 
stabilizálását, a masszív eszközvásárlások jelentős kockázatokat 
hoztak létre, amelyek megfelelő kezelés híján alááshatják 
a növekedést. A globális pénzügyi rendszerben meglévő jelentős 
mennyiségű likviditással a nagy jegybankok hozzájárultak 
a növekvő kockázatvállalási hajlandósághoz és az eszközárak 
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emelkedéséhez, ami növekvő szakadékhoz vezetett a pénzügyi 
piacok és a reálgazdaság között. Bár a példátlan monetáris 
politikai ösztönzésnek köszönhetően szinte minden eszközosztály 
jelentős áremelkedést mutat, a részvénypiac és az ingatlanpiac 
árfolyamai emelkedtek a legnagyobb mértékben. A főbb 
részvényindexek akkor is történelmi csúcsokat döntöttek, amikor 
számos gazdaság a válságból való kilábalással küzdött. Úgy 
tűnik, hogy az árfolyamok egyre inkább elszakadtak a mögöttes 
alapoktól.

5. ábra: A saját tőke és a lakásárak alakulása

Megjegyzés: DE, FR, GB, JP és USA súlyozott átlagai, a 2007-es GDP és PPP 

árfolyamok alapján. Tőzsdei árfolyamok: Teljes hozamú piaci részvényindexek, 

beleértve az osztalékot is. Lakásárak: csak lakóingatlanok.

Forrás: Saját szerkesztés a BIS (2021) adatai alapján

A nagyszabású monetáris és fiskális ösztönzők a világjárvány és 
az orosz-ukrán háború okozta szűk kínálati keresztmetszetekkel 
együtt világszerte növekvő inflációs nyomást eredményeztek. 
Az infláció számos gazdaságban jóval a célérték felett van, 
ami jelentős kihívások elé állítja a jegybankokat a tekintetben, 
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hogy miként fogják vissza nem konvencionális intézkedéseiket 
anélkül, hogy stresszt okoznának a pénzügyi piacokon. 
A jegybankoknak rendkívül óvatosan kell eljárniuk, hogy 
elkerüljék a gazdaságpolitikai hibákat. Ugyanis akár túl gyorsan 
csökkentik az ösztönzést, akár túl sokáig várnak a szigorítással, 
az káros hatással lehet a gazdaságra és a pénzügyi piacokra.

6. ábra: Infláció a fejlett országokban 

Forrás: Saját szerkesztés a Bloomberg adatai alapján

Az államadósságok arányai a nagy pénzügyi válság 
után is magasan maradtak, és a világjárványra válaszul 
bevezetett költségvetési csomagok még tovább növelték az 
adósságállományt. Részben a mennyiségi lazításnak köszönhetően 
az adósságfinanszírozási költségek több fejlett országban 
érzékenyebbé váltak a politikai változásokra. Ha a kamatlábak 
jelentősebb mértékben emelkednének, vagy a nem konvencionális 
intézkedések visszafogása agresszívebb lenne, növekvő infláció 
mellett az államháztartás nyomás alá kerülhet, különösen a magas 
adósságterhekkel rendelkező országokban.
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6. A Magyar Nemzeti Bank elmúlt 
évtizedben meghozott intézkedései

Magyarországot a globális pénzügyi válság különösen sebezhető 
állapotban érte. Az EU-ban Magyarországon volt az egyik 
legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, miközben az államháztartás 
és a folyó fizetési mérleg hiánya is tartósan magas volt.  
2008 végére Magyarországot meggyengült gazdasági 
fundamentumok és korlátozott gazdaságpolitikai mozgástér 
jellemezte. Ilyen körülmények között szembesült a globális pénzügyi 
és gazdasági depresszióval, amely együttes finanszírozási, adósság- 
és reálgazdasági válságot eredményezett (Matolcsy és Palotai, 2018).

Tekintettel a magas külső kitettségre, a gazdaságpolitika 
átalakításának központi eleme volt a külső sebezhetőség 
csökkentésének célkitűzése. 2010 után Magyarország 
növekedésbarát költségvetési reformokat vezetett be, 2013-tól  
pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a stabilitást és 
a gazdasági növekedést elősegítő innovatív programok 
bevezetésével monetáris politikai fordulatot hajtott végre. Az 
MNB a kamatcsökkentési ciklusokkal, a vállalati hitelezést és 
beruházásokat ösztönző Növekedési Hitelprogrammal (NHP), 
a Növekedéstámogató programmal, az ország makropénzügyi 
sérülékenységét csökkentő Önfinanszírozási programmal, 
valamint a háztartások devizahiteleinek a kormánnyal 
együttműködve végrehajtott forintosításával támogatta a gazdaság 
egészét.

A kedvezőtlen makrogazdasági fejleményekre a világ főbb 
jegybankjai azonnali monetáris lazítással reagáltak. Az MNB 
2012 augusztusában indította el a lazítási ciklust, és az irányadó 
kamatlábat négy év alatt három lépésben 7%-ról 610 bázisponttal 
csökkentette a 0,9%-os történelmi mélypontra (MNB, 2017). 

A nagy pénzügyi válság idején a magyar kkv-kat különösen 
súlyosan érintette a pénzügyi feltételek hirtelen szigorodása 
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és a bankok finanszírozási hajlandóságának csökkenése.  
A kkv-hitelezés vonatkozásában a 2013-ban elindított Növekedési 
Hitelprogram megtörte a negatív spirált, és stabil növekedési 
pályára állította a folyamatokat. Ezt a tendenciát kis késéssel 
követte a teljes vállalati szektor hitelállománya is; ennek 
következtében 2018 végére mind a teljes vállalati hitelállomány, 
mind a kkv-szektornak nyújtott hitelezés 10% feletti ütemben nőtt 
(Matolcsy, 2019). 

7. ábra: A teljes vállalati és a kkv-szektor hitelállományának éves 
változása

Megjegyzés: Tranzakció alapú, a kkv-szektor adatai 2015 negyedik negyedéve 

előtt bankrendszeri adatok alapján becsülve. A banki mérlegben lévő kötvények 

kerültek figyelembevételre a kötvényállománynál.

Forrás: MNB

Az Önfinanszírozási programot 2014 áprilisában hirdették 
meg, amelynek végrehajtása során az MNB átalakította 
monetáris politikai eszköztárát annak érdekében, hogy a bankok 
likviditástöbbletét a jegybanki betétekből a hosszabb lejáratú 
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értékpapírokkal rendelkező likvid értékpapír-állományokba 
irányítsa. A jegybank Önfinanszírozási programja jelentősen 
mérsékelte Magyarország külső sérülékenységét, erősítette 
a pénzügyi stabilitást és javította Magyarország nemzetközi 
megítélését (MNB, 2017). 

Az MNB által megtett intézkedések eredményeként az 
infláció 2017 után a 2%-os inflációs cél körül stabilizálódott, és 
a tűréshatáron belül maradt egészen 2021 közepéig, amikor is 
jelentkezett a globális inflációs nyomás. 

A megelőző évtized gazdaságpolitikai intézkedéseinek 
köszönhetően a magyar gazdaságot erős és egészséges állapotban 
érte el a koronavírus-járvány. A Magyar Nemzeti Bank 
a koronavírus-világjárvány okozta pénzpiaci és reálgazdasági 
sokkokra időben, célzottan, rugalmasan és a megfelelő mértékben 
reagált. Első lépésként az MNB a világjárvány kezdetén azonnal 
stabilizálta a piacokat. Ennek részeként a jegybank kiterjesztette 
az elfogadható fedezetek körét, a vállalatokkal és a háztartásokkal 
szemben is hiteltörlesztési moratóriumot írt elő, amely az 
adósok átmeneti nehézségeit segített megoldani. Az MNB 2020 
májusában elindította állampapír-vásárlási programját is, és 
azóta több mint 2200 milliárd HUF (5,2 milliárd EUR)2 értékben 
vásárolt állampapírokat. Az állampapír-vásárlási programon túl 
a jegybank szintén jelentős mennyiségű hosszú távú finanszírozást 
biztosított a bankrendszer számára, amely ugyancsak segített 
a banki aktivitás fennmaradását (MNB, 2021). 

A kezdeti, piacstabilizálást szolgáló lépések után az MNB 
további kiegészítő intézkedéseket vezetett be a gazdasági 
fellendülés elősegítése és a gazdasági növekedés megalapozása 
érdekében. A jegybank 2020 nyarán úgy döntött, hogy két 
alkalommal, összesen 30 bázisponttal 0,6%-ra mérsékli az 
alapkamat mértékét. A növekedés ösztönzése érdekében az MNB  

2  Az ebben a szakaszban szereplő hozzávetőleges EUR összegek az aktuális 
átváltási árfolyamon (2022. október 6-án: 422 HUF/EUR) szerepelnek.
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2020 áprilisában elindította a Növekedési Hitelprogram (NHP) új, 
kiegészítő konstrukcióját, az NHP Hajrát 1500 milliárd HUF-os  
(3,6 milliárd EUR) keretösszeggel. Azóta a rendelkezésre 
bocsátott összeg az élénk érdeklődés miatt több lépésben  
3000 milliárd HUF-ra (7,1 milliárd EUR) emelkedett (MNB, 2021). 

Az MNB útjára indította a Növekedési kötvényprogramot 
(NKP) is 1150 milliárd HUF (2,7 milliárd EUR) keretösszeggel. 
A program eredményeként a vállalati kötvénypiac likviditása 
a koronavírus-járvány alatt is jelentősen növekedett, aminek 
következtében a kötvénypiacról történő forrásbevonásra 
a vállalatok immár a bankhitellel történő finanszírozás valódi 
alternatívájaként tekintenek (MNB, 2021). Összességében az MNB 
ebben a rendkívül nehéz helyzetben is elkötelezett maradt az 
árstabilitás fenntartása mellett és sikeresen teljesítette elsődleges 
célját.

8. ábra: A hazai infláció alakulása

Forrás: Saját szerkesztés az MNB adatai alapján
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2021 közepe óta a globális inflációs ráta meredeken emelkedett 
a példátlan politikai támogatás, a felgyülemlett kereslet 
felszabadulása, a tartós ellátási zavarok és az emelkedő 
nyersanyagárak miatt. A növekvő inflációs nyomást felismerve az 
MNB az Európai Unióban az elsők között kezdte meg a monetáris 
feltételek szigorítását. A normalizálás részeként a jegybank 
úgy döntött, hogy fokozatosan leállítja állampapír-vásárlási 
programját, és lezárja a Növekedési kötvényprogramot. Ezen 
felül a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusba kezdett.  
A 2021. júniusi első kamatemelés óta az MNB 715 bázisponttal 
emelte az alapkamatot.

Az MNB 2013 óta meghozott intézkedései kiváló példával 
szolgálnak a jegybankok számára a tekintetben, hogy miként 
lehet az árstabilitás mint elsődleges cél feláldozása nélkül célzott 
és innovatív eszközökkel támogatni a gazdaságot. A jövőre 
nézve mind a fiskális, mind a monetáris politika szempontjából 
alapvető kérdés, hogy miként alkalmazhatók célzott intézkedések 
az inkluzív gazdasági növekedés erősítése, a munkahelyteremtés 
és a fenntartható pályára való áttérés felgyorsítása érdekében.

7. A két válság tapasztalatai

A válságkezelés elmúlt másfél évtizede hullámvasútszerű élmény 
volt minden politikai döntéshozó és véleményalkotó számára.  
Míg a nagy pénzügyi válság kezelése megmutatta, hogy 
a jegybankok számára nem könnyű elérni az árstabilitási célt 
a célérték alól, és folyamatosan a deflációba való átcsúszás 
veszélyével kellett szembenézniük, addig a COVID-19 okozta 
válság és az azt követő ukrajnai háború évtizedek óta nem látott 
mértékű váratlan áremelkedést okozott. Mivel magyarázhatjuk 
ezeket az egymással szöges ellentétben álló tapasztalatokat?

https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/sites/4/el2022-07.pdf
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=16328
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=16328
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/11/16/what-does-current-inflation-tell-us-about-the-future/
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A nagy pénzügyi válságot követően a politikai döntéshozók 
haboztak végrehajtani az aggregált kereslet stabilizálása 
érdekében szükséges nagyszabású fiskális támogató 
intézkedéseket, miközben a magánszektor hirtelen kezdte 
meg mérlege átrendezését az adósságtól való szabadulás és 
a megtakarítások felhalmozása révén. A válságkezelés terhe 
aránytalanul nagy mértékben a jegybankokra hárult. Az általános 
szakmai vélemény az volt, hogy a fiskális politika hatástalan, 
túl lassan cselekszik, és nehéz visszafordítani, ha egyszer 
szükségtelenné vált. Nagy bizalom mutatkozott a technokrata 
jegybankok iránt, amelyek kellően gyorsan cselekedtek és 
távol álltak a politikától, valamint szükség esetén képesek 
voltak visszafordítani intézkedéseiket. A mennyiségi lazítás és 
az egyéb nem konvencionális jegybanki politikák azonban túl 
lassúnak bizonyultak ahhoz, hogy a gazdaságot visszavezessék 
az árstabilitás irányába. Ennek eredményeképpen a jegybankok 
átértékelték stratégiájukat, nagyobb súlyt fektettek a túl 
alacsony infláció megelőzésére, a szimmetrikus célokra és arra, 
hogy elkerüljék a gazdaság növekedési potenciáljának tartós 
károsodását. Ez a prioritások figyelemre méltó átértékelése volt 
a döntéshozók egy olyan generációja számára, amely hozzászokott 
az infláció elleni küzdelemhez, és soha nem tapasztalta 
meg a túl alacsony infláció vagy akár a defláció veszélyének 
problémáját (Kormányzótanács, 2022a; EKB, 2021; Chechetti és 
Shoenholtz, 2020; Kliesen és Bokun, 2020).

Ez a tapasztalat minden bizonnyal jelentős mértékben nyújt 
magyarázatot arra, hogy a COVID-19 okozta válságot és a háborút 
követő váratlan inflációs hullám miért okoz a korábbiakkal szöges 
ellentétben álló problémát. A politikai döntéshozók úgy próbálták 
meg elkerülni a válságra adott túlságosan bátortalan reakció 
hibáját, hogy masszív költségvetési támogatási intézkedéseket 
hajtottak végre a jövedelmi stabilitás biztosítása és a munkahelyek 
megtartása érdekében. A válság eltérő jellege azonban nem kapott 
kellő figyelmet. Ez a válság abból adódott, hogy a COVID-19 
járvány miatt a gazdasági potenciál nagy részét nem lehetett 
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kihasználni, és így a gazdaság nem tudott a fiskális ösztönzésre 
a kibocsátás növelésével reagálni. A fiskális politikát ehhez 
a csökkent felhasználható kapacitáshoz kellett volna igazítani, 
és annak még pontosabban a kapacitáskorlátok enyhítését 
kellett volna megcéloznia. A háború csak tovább növelte 
a kapacitásproblémákat, miközben a háztartások megnövekedett 
pénzügyi forrásait aránytalanul sokan költötték árukra 
a szolgáltatások helyett. A váratlanul magas árakat a közvélemény 
eddig átmenetinek tekintette, és a bérek fejlődése nyomán 
folyamatos mérséklődés volt tapasztalható. Mivel azonban 
a magas infláció tartósabb jelenségnek bizonyul, arra késztetheti 
a munkavállalókat, hogy átértékeljék béralku stratégiájukat. 
Nagyobb valószínűség szerint ez a kimenetel valósul meg, mivel 
a vállalati nyereségek minden idők legmagasabb szintjein vannak.

Úgy tűnik, hogy az árakat meghatározó szereplők megváltoztatták 
magatartásukat, és a korábbi óvatos megközelítésükkel ellentétben 
lényegesen magasabb árakat kezdtek el kérni termékeikért és 
szolgáltatásaikért. Úgy tűnik, a jegybankok egyre nehezebben 
tudják igazolni alkalmazkodó hozzáállásukat, és kénytelenek 
reagálni a magas fogyasztói árindex növekedési számaira, 
miközben a gazdasági aktivitás – néhány országot kivéve – még 
mindig a járvány előtti szint alatt van.

Bár a nagy pénzügyi válságot követően a kritikusok az infláció 
veszélyére figyelmeztettek bennünket, a gazdaság nem igazolta 
őket. Az árszint hirtelen emelkedése után azonban néhányan 
közülük úgy látják, hogy figyelmeztetésük – bár jelentős  
késéssel – beigazolódik. Mások szerint a jelenlegi kihívások 
a két sokk sajátos jellegéből adódnak, amelyek nagyrészt 
kívül esnek a politikai döntéshozók hatókörén, és amelyeket 
lehetetlen volt előre jelezni. A jelenlegi magas infláció a túlzott 
költségvetési támogatás eredménye is lehet, amelynek oka 
az óriási bizonytalanság és egy olyan hiba volt, amellyel mint 
lehetőséggel számolni lehetett, ám mégis kedvezőbb volt, mint az 
azzal ellentétes, a reálgazdaságot esetleg tartósan károsító hiba.  
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Ehhez kapcsolódóan vita zajlik azok között, akik a jelenlegi 
helyzetet az 1970-es évek ár-bér spiráljához hasonlítják, valamint 
azok között, akik az 1940-es évekkel látnak párhuzamot, amikor is 
a kereslet eltolódása és a lassan alkalmazkodó kapacitáskorlátozás 
volt az infláció fő oka. A vita még nem zárult le, és valószínűleg még 
a belátható jövőben is folytatódni fog. Mindazonáltal a jegybanki 
szakembereknek a jelenlegi bizonytalanságban kell döntéseket 
hozniuk, mérlegelve a különböző kockázatok valószínűségét. 

Mintha nem lenne elég bizonytalanság, a jegybankoknak jelenleg 
az éghajlatváltozás egyre sürgetőbb problémájával, valamint 
a zöld és digitális átállás kihívásaival is szembesülniük kell.  
Bár a legtöbb jegybanknak nincs közvetlen mandátuma 
az éghajlatváltozással kapcsolatban, az éghajlatváltozás 
következményei mind az ár-, mind a pénzügyi stabilitásra 
hatással lesznek. A jegybankok a jelenlegi korlátozott eszközeikkel 
próbálják megkönnyíteni a zöld átmenetet. Az éghajlatváltozás 
és a zöld átmenet megköveteli a gazdasági tevékenységek 
egyértelmű osztályozását, valamint jogi felhatalmazást igényel 
a jegybankok számára arra vonatkozóan, hogy ezeket a monetáris 
politika végrehajtása során figyelembe vegyék. A digitalizációhoz 
támogató jogi keretre és a magánszereplők tevékenységének 
egyedi szabályozására van szükség olyan területeken, amelyeket 
korábban a pénzügyi vállalatok és a jegybankok uraltak.

8. Itt tartunk most – Jelenlegi kihívások

A jegybankok nehéz utat járnak be, mivel kellő gyorsasággal kell 
normalizálniuk a monetáris politikát ahhoz, hogy az inflációs 
várakozásokat stabilizálják, egyszersmind elkerülve a gazdasági 
aktivitás hirtelen lassulását. Az infláció gyorsulásának oka egyfelől 
a – részben a világjárványra válaszul hozott – nagyarányú fiskális 
és monetáris ösztönző intézkedések okozta keresletnövekedés, 
másfelől pedig a monetáris politika hatókörén kívül eső tényezők, 
amelyek fokozzák az árnyomást. A COVID-19 járvány okozta 
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ellátási zavarok és az erős kereslet együttesen eredményezték 
a kereslet és kínálat közötti globális egyensúlyhiányt, ami így 
jelentős áremelkedést okozott. Az ellátási zavarokat súlyosbította 
az orosz-ukrán háború és Kína zéró-Covid politikája. Ezek 
a tényezők tovább korlátozták az áruk és nyersanyagok, köztük 
az élelmiszerek és az energia globális kínálatát.

Ilyen bizonytalan környezetben monetáris politikai lépéseket 
kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük az 1970-es évek 
nagy inflációs időszakának megismétlődését, de a szigorításnak 
célzottnak és jól irányítottnak kell lennie. A kamatlábakat 
emelni kell a likviditás árának növelése érdekében, de úgy, 
hogy a szigorításért ne kelljen túl nagy árat fizetni a gazdasági 
következmények szempontjából. A normalizálódás felé vezető 
főbb lépéseknek fokozatosnak kell lenniük: kezdve a nem 
konvencionális intézkedések már több esetben megkezdett 
megszüntetésével, például a jegybanki mérlegek stabilizálásával, 
végül pedig a kamatlábak emelésével folytatva. Számos 
lépésre már sor került, azonban a még mindig mélyen negatív 
reálkamatlábak és a mérlegek felduzzasztása mellett a politika 
irányával kapcsolatos kérdések dominálnak.

9. A jövő: digitális jegybankpénz

Egyre több jegybank fontolgatja a hivatalos digitális fizetőeszköz 
esetleges bevezetésének módozatait. Ez a gondolatmenet 
komoly lendületet kapott, amikor a Facebook által vezetett  
konzorcium – amely magában foglal néhány nagy, fősodorba 
tartozó befektetési bankot és kereskedelmi bankot is – bejelentette  
szándékát egy privát „stable coin”, a Libra, később Diem 
névre átkeresztelt kriptopénz bevezetésére. A stablecoin 
instrumentumokat úgy tervezték, hogy azok elkerüljék az 
úgynevezett digitális „fizetőeszközök” leglátványosabb hátrányát, 
nevezetesen az áringadozást, amely megakadályozza, hogy 
a hivatalos fizetőeszközök helyettesítésére szolgáljanak.
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Kissé paradox, hogy a privát „valuta” stabilitását azon hivatalos 
valutákból álló kosár biztosítaná, amelyeket állítólagos hitelességi 
hiányosságaik miatt le akartak cserélni. Ezen túlmenően 
a szabályozási kérdéseket és az adatvédelemmel kapcsolatos 
problémákat is meg kell oldani, mielőtt az ilyen eszközöket 
a lakosság olyan, jelentős részeihez engednénk eljutni, amelyek 
kevésbé képesek elviselni az esetleges pénzügyi veszteségeket. 
Egyre több jegybank támogatja, hogy ezekre a nem pénzügyi 
intézményekre ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, mint 
a hagyományos pénzügyi intézményekre.

A digitális magánpénzek kialakulóban lévő ökoszisztémája arra 
kényszerítette a jegybankokat, hogy fokozzák a széles körben 
hozzáférhető digitális jegybankpénz bevezetésére irányuló 
erőfeszítéseiket, mivel ebben látják a monetáris kérdések feletti 
befolyásuk elvesztését megakadályozó kulcsfontosságú eszközt. 
Bár a digitális magánpénzek nem hivatalos fizetőeszközök, 
a gyakorlatban egyre gyakrabban használják azokat mind 
a fizetések, mind a befektetések során. Ez annak ellenére történik, 
hogy a hivatalos fizetőeszközökkel ellentétben nem élveznek 
hivatalos támogatást. Fennáll a veszélye annak, hogy egyre többen 
fogják ezeket az eszközöket pusztán kényelmi szempontok alapján 
használni. Rendkívül praktikus, hogy a mindig kéznél lévő 
mobiltelefon kijelzőjének néhány érintése után használhatók, ami 
a hagyományos bankszámlákhoz képest kifejezetten kényelmes, 
különösen a nemzetközi tranzakciók esetében.

A digitális jegybankpénz – ha megfelelően megtervezett és 
bevezetését jól időzítik – segíthet a digitális magánpénzek 
elterjedésének megakadályozásában és jó eséllyel veszi fel 
velük a versenyt. A jegybankpénz azért lehet vonzó, mert az 
a monetáris hatóság hivatalos támogatását élvezi. Egyes privát 
bankok még attól is tartanak, hogy a betétek és folyószámlák 
átkerülhetnek ezen új instrumentumba, így jelentős piaci 
részesedést veszítenének, vagy akár pénzügyi instabilitási 
problémákkal is szembesülnének. A digitális jegybankpénz és 
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a bankrendszer azonban egymás mellett, egymást kiegészítve fog 
működni. A jegybankok célja nem a bankrendszer helyettesítése, 
hanem a teljes pénzügyi rendszer hatékonyságának előmozdítása 
a verseny ösztönzése érdekében.

A digitális jegybankpénz rendelkezik azzal a potenciállal is, hogy 
elérje a társadalom bankszámlával nem rendelkező szegmenseit, 
és ezáltal integrálja őket a hivatalos készpénzmentes fizetési 
rendszerbe. Ezáltal nemcsak a fizetési infrastruktúra hatékonysága 
javulna, hanem a monetáris politika hatékonysága és a hitelciklus 
ellenőrzése is, mivel az a gazdasági szereplők nagyobb hányada 
vonatkozásában fejtené ki hatását.

Felmerült az az érv is, hogy a digitális jegybankpénz hasznos 
lenne a nagy pénzügyi válságot követően fontolóra vett nem 
konvencionális monetáris politikai eszközök némelyikével 
együtt alkalmazva. Ha ugyanis a teljes lakosság a jegybanknál 
és/vagy digitális jegybankpénzben vezet számlákat, akkor 
nagyon kényelmes lenne például „helikopterpénzt” osztogatni, 
vagy szükség esetén negatív kamatot alkalmazni a betétekre. 
Másrészt egy ilyen eszköz jelentős mértékben célirányos is 
lehetne, likviditást biztosítva ott, ahol arra a legnagyobb szükség 
van. Ezzel az eszközzel ugyanakkor monetáris szigorítás is 
megvalósítható, például a háztartások betéti kamatainak célzott 
emelése a gazdaság megtakarítási rátájának növelése érdekében. 
Ily módon a jegybank a digitális technológia segítségével mind 
a normál, mind a kihívásokkal teli időszakokban hatékonyabban, 
időben és célzottabban terelhetné a gazdaságot az árstabilitás felé, 
és minimalizálhatná a negatív mellékhatásokat.
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A Banque de France felelős befektetési 
stratégiája
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A Banque de France és általában véve a jegybankok elkötelezettek az 
éghajlatváltozás kapcsán felmerülő kérdések kezelése mellett, mivel ez 
teljes mértékben részét képezi a küldetésüknek. Ennélfogva fellépésükhöz 
a mandátumuk biztosít alapot. Az éghajlati kérdéseken túl a környezeti, 
társadalmi és irányítási (ESG) tényezők is hatással vannak a jegybanki 
befektetések hosszú távú teljesítményére, valamint a gazdaság 
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésére. A Banque de France volt 
az első eurorendszerbeli jegybank, amely 2018 márciusában elfogadta 
a felelős befektetési chartát. Ezt azon portfóliók esetében alkalmazta, 
amelyek befektetési stratégiájáért teljes körű felelősséget visel. E portfóliók 
immár szigorú és átfogó ESG-szűrőn mennek keresztül: már most is 
igazodnak a 2 °C-os célkitűzéshez, és fokozatosan törekednek annak 
1,5 °C-ra történő csökkentésre. A Banque de France felelős befektetési 
stratégiája egyre bővül és gyarapszik, így lehetőség nyílik más kritikus 
témák, például a biológiai sokféleség jelentősebb figyelembevételére is. 
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1.  Bevezetés

2018 óta a Banque de France felelős befektetési megközelítést 
követ. Ennek részeként felelős befektetési chartát fogadott el, 
amelyet egy háromirányú stratégia követett. Ez általánosságban 
az éghajlati, környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, 
social and governance, ESG) kérdésekre, valamint az olyan 
vállalatokkal való együttműködésre terjed ki, amelyekben 
a bank részvényes. Ez a megközelítés felöleli a szavatolótőke 
és a nyugdíjkötelezettségek befektetési portfólióit, azaz olyan 
eszközöket, amelyekért a Banque de France kizárólag és teljes 
mértékben felelős. Ezek a portfóliók 2021. november 30-án  
23 milliárd EUR-t tettek ki. Mindegyik több eszközosztályból áll: 
egy államkötvény-, egy sajáttőke-, egy vállalati kötvény- és egy 
likviditási komponensből. Ezek az eszközök nem tartalmazzák az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (2012) által a Központi 
Bankok Európai Rendszerére bízott feladat keretében monetáris 
politikai célokra tartott értékpapírokat. 

2.  Felelős befektetési megközelítés 

2018-ban a Banque de France közzétette felelős befektetési chartáját 
(amelyet 2022-ben frissítettek). Ebben a bank elkötelezte magát 
amellett, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket és 
általánosabban az ESG-kérdéseket is bevonja a vagyonkezelésébe. 
Azóta a szavatolótőke és a nyugdíjkötelezettségek befektetési 
portfólióira a bank a kettős lényegesség elvét alkalmazza. Ennek 
megfelelően nemcsak a befektetései ESG-teljesítményét, és 
különösen azok környezetre és éghajlatra gyakorolt hatását veszi 
figyelembe, hanem a portfólió eszközei által viselt, éghajlattal 
kapcsolatos kockázatokat is. A Banque de France ily módon 
javítani kívánja a finanszírozott eszközök általános környezeti 
hatását, hozzájárulva az ENSZ által elfogadott fenntartható 
fejlődési célok (UN, 2015) eléréséhez, ugyanakkor korlátozza 
portfóliói fizikai és átállási kockázatoknak való kitettségét. 



— 53 —

A Banque de France felelős befektetési stratégiája

Alapszabályában a Banque de France kötelezettséget vállalt 
arra is, hogy évente felelős befektetési jelentést tesz közzé. 
(BdF, 2021). A 2019-ben közzétett első jelentés a bank stratégiáját 
és teljesítményét ismertette. Ezzel a Banque de France lett az 
első jegybank, amely ilyen típusú átláthatósági gyakorlatot 
vezetett be. Az idei jelentéssel a Banque de France már negyedik 
alkalommal számol be stratégiájának végrehajtásáról. A jelentés, 
a Banque de France felelős befektetési chartája és a kapcsolódó 
szavazási politika is nyilvánosan hozzáférhető. Elérési lehetőséget 
a Banque de France honlapja, valamint a Környezetvédelmi és 
Energiagazdálkodási Hivatal (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie, ADEME) és a Fenntartható Fejlődés 
Főbiztossága (Commissariat général au développement durable, 
CGDD) által kifejlesztett éghajlati átláthatósági központ kínál. 

Felelős befektetési megközelítésével kapcsolatban tett 
erőfeszítéseit kiegészítve a Banque de France immáron még egy 
lépéssel továbbviszi az átláthatóságra irányuló törekvéseket. 
2022 végéig a tevékenységei teljes körére kiterjedő éghajlati 
jelentést tesz közzé, összhangban az éghajlattal kapcsolatos 
pénzügyi közzétételekért felelős munkacsoport (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, TCFD) ajánlásaival. 

A Banque de France aktívan részt vesz az eurorendszernek az 
euroövezetbeli jegybankok fenntartható és felelős befektetéseivel 
kapcsolatos munkájában is. Ez a munka vezetett ahhoz, hogy  
2021 februárjában közzétették az eurorendszer jegybankjainak 
teljes felelősségi körébe tartozó, euróban denominált portfóliókra 
vonatkozó közös álláspontot (a monetáris politikai portfóliók 
kivételével), amelyet 2021 júliusában kibővítettek a vállalati 
szektor vásárlási programjaival. Ezzel az állásponttal összhangban 
a jegybankok kötelezettséget vállaltak arra, hogy fenntartható 
és felelős befektetési stratégiákat dolgoznak ki és hajtanak 
végre, majd az eredményeket legkésőbb 2023 első negyedévéig 
közzéteszik.
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1. KERETES ÍRÁS
SZABÁLYOZÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK 

Bár a Banque de France-ra nem vonatkoznak a francia és európai 
pénzügyi adatokon túlmutató közzétételi követelmények, 
igyekszik megfelelni az e területen bevált gyakorlatoknak.  
Ezt szem előtt tartva éves felelős befektetési jelentése hivatkozik 
a 2019. november 8-i 2019-1147. számú francia energia- és 
éghajlati törvény 29. cikkének több rendelkezésére, amelyek 
az intézményi befektetők számára a pénzügyeken túlmutató 
beszámolási kötelezettségeket állapítanak meg. Hasonlóképpen 
a Banque de France figyelembe veszi a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 
EU 2019/2088 rendeletben (SFDR) és a fenntartható befektetésekről 
szóló EU 2020/852 rendeletben (az úgynevezett „európai 
taxonómia” rendeletben) meghatározott európai követelményeket is.
A Banque de France stratégiája emellett megfelel a pénzügyi 
rendszer környezetbarátabbá tételét célzó, jegybankokból és 
pénzügyi felügyeletekből álló hálózat (Network of Central Banks 
and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS) által 
2019-ben kiadott, a fenntartható és felelős befektetésekről szóló 
ajánlásnak, amely szorgalmazza a fenntarthatósági tényezők 
integrálását a saját számlára történő eszközkezelésbe.
Végül, a befektetők közötti átfogó párbeszéd értékébe vetett 
szilárd meggyőződése alapján a Banque de France 2021-ben 
csatlakozott a Novethic3 intézményi köréhez, amely a felelős 
befektetési stratégiák megvitatásának fórumaként működik. 
A Caisse des Dépôts et Consignations 2001-ben alapított 
leányvállalata, a Novethic a fenntarthatóságra összpontosító 
médiavállalat, valamint a felelős befektetés és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás kutatási és képzési központja.

3  Cercle des institutionnels – L’ACCÉLÉRATEUR D’EXPERTISE POUR 
INVESTISSEURS ENGAGÉS (novethic.fr)

http://novethic.fr
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3. A felelős befektetési stratégia három 
pillére

A Banque de France felelős befektetési stratégiája három pillérre 
épül, amelyek további hat célkitűzésre oszlanak (lásd 1. táblázat). 

3.1. Éghajlat 

Az első pillér az éghajlatra összpontosít. A Banque de France 
az éghajlatváltozásról szóló 2015. évi párizsi megállapodás  
2. cikkében meghatározott célokat követi (UNFCCC, 2015). 
Ennek megfelelően arra törekszik, hogy eszközportfólióinak 
sajáttőke-komponensei olyan felmelegedési pályához 
igazodjanak, amely jóval az iparosodás előtti szinthez viszonyított 
2 °C-os globális felmelegedés alatt marad (1. célkitűzés). 
Miután 2019-ben kiigazította szavatolótőke-portfóliójának 
sajáttőke-komponensét, 2021-ben sikerült kiigazítania 
a nyugdíjkötelezettségek portfóliójának sajáttőke-komponensét 
is, egy évvel a tervezett határidő előtt. Ennek érdekében 
befektetési döntései során figyelembe veszi a vállalatok szén-
dioxid-kibocsátásának alakulását, hogy portfóliói megfeleljenek 
a felmelegedési célnak. 

A Banque de France a 2 °C-os igazodási cél elérése érdekében saját 
mérési lehetőségeket fejlesztett ki. Ezen kívül az adatszolgáltatók 
által nyújtott és frissített információk alapján létrehozott egy 
saját eszközt az ESG-mutatók kiszámítására és a sajáttőke-
komponensek 2 °C-os igazodásának szabályozására. A befektetési 
döntések így szisztematikusan integrálják a portfóliók 
hőmérséklethez igazított pályáját. 

2022-ben megbeszélésekre kerül sor a portfóliók sajáttőke-
komponenseinek még merészebb, 1,5 °C-os pályán alapuló 
kiigazítási céljainak eléréséről. Ezen túlmenően a Banque de 
France zöld kötvények vásárlásával, valamint az energetikai 
és ökölógiai átállásra (energy and ecological transition, EET) 
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összpontosító tematikus alapokba történő befektetéssel is 
hozzájárul az EET finanszírozásához (2. célkitűzés). A Banque de 
France ezzel finanszírozza a megújuló energiák előállítását, az 
épületek energetikai felújítását, a tengerszennyezés csökkentését, 
valamint azokat a kis- és középvállalkozásokat (kkv-ket), amelyek 
innovációkat hajtanak végre az energetikai és ökológiai átállás, 
azaz például az energiatárolás és a hulladékgazdálkodás területén.

1. táblázat: A Banque de France felelős befektetési stratégiája: 
három pillér és hat célkitűzés

1. pillér: A befektetések összehangolása Franciaország éghajlatváltozással 
kapcsolatos kötelezettségvállalásaival

1. célkitűzés: A sajáttőke-elemek összehangolása a 2 °C-os pályával. 
A szavatolótőke-portfólió esetében 2020 végére, a nyugdíjkötelezettségek 
portfóliója esetében pedig legkésőbb 2022 végére meghatározott horizont.

2. célkitűzés: Hozzájárulás az energetikai és ökológiai átállás (EET) 
finanszírozásához a zöld kötvényekbe és az EET-fókuszú tematikus 
alapokba történő befektetések növelésével 2019-től.

2. pillér: Környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumok beépítése 
az eszközkezelésbe

3. célkitűzés: 2019-től a sajáttőke-befektetési kör 20%-ának kizárása az 
ESG-kritériumok alapján (a francia társadalmilag felelős befektetések [SRI] 
címke III. pillére).

4. célkitűzés: Olyan vállalatok kizárása, amelyeknek a fosszilis 
tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenysége nem egyeztethető össze 
Franciaország éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásaival.

3. pillér: A szavazati jogok gyakorlása és a kibocsátókkal való kapcsolat

5. célkitűzés: Olyan szavazási politika elfogadása, amely 2019-ben 
a pénzügyeken túli rendelkezéseket tartalmaz.

6. célkitűzés: 2019-ben 40% feletti, 2020-ra pedig 80% feletti részvételi 
arány elérése a közgyűléseken.

Forrás: Banque de France

3.2. Környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumok

A második pillér az ESG-kritériumok eszközkezelésbe történő 
szélesebb körű integrálására összpontosít. A Banque de France 
sajáttőke-befektetési körének 20%-át kizárja az ESG-kritériumok  
és -pontszámok alapján (3. célkitűzés). Ily módon megfelel a francia 
Gazdasági és Pénzügyminisztérium által létrehozott társadalmilag 
felelős befektetés (socially responsible investment, SRI) címke 
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által megkövetelt minimális kizárási aránynak.4 A Banque de 
France többféle kizárást alkalmaz, beleértve a normaalapú  
(pl. nemzetközi egyezményeknek való megfelelés),5 szektor-alapú 
(fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos) és ESG-pontszám alapú 
kizárásokat. A Banque de France, különösen 2021-ben, fokozta és 
kiszélesítette a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó kizárásokat 
(lásd 2. keretes írás). A szénágazatot 2024 végéig teljesen kizárja, és 
kizárási küszöbértékeket alkalmaz a kőolajra, a földgázra és a nem 
hagyományos szénhidrogénekre is. Fokozatosan erősíti a szociális 
komponenst is, egyfelől a kötvényvásárlási program kiterjesztésével, 
amely a zöld kötvények mellett szociális és fenntartható kötvényeket 
is tartalmaz, másfelől a társadalmi befogadást előtérbe helyező egyes 
tematikus alapokba történő befektetések útján. 

2. KERETES ÍRÁS
FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOKRA VONATKOZÓ KIZÁRÁSI POLITIKA 

– Erőművekben felhasználásra kerülő szén: a felelős befektetési 
charta 2018-as elfogadása óta a Banque de France kizárta 
befektetéseiből azokat a vállalatokat, amelyek bevételük 
több mint 20%-át szénből szerzik. Ezt a küszöbértéket  
2021-ben 2%-ra csökkentette, 2024 végére pedig teljesen 
kizárja az erőművekben felhasználásra kerülő szenet 
a befektetéseiből. A Banque de France részéről elvárás, hogy 
azok a szénnel foglalkozó vállalatok, amelyekben részesedéssel 
rendelkezik, 2021 és 2024 között teljes exit-tervet készítsenek. 
– Olaj és gáz: 2024-ig a Banque de France igazodik 
a fenntarthatósági referenciaértékekről szóló európai 
rendeletben foglalt kizárási küszöbértékekhez, 

4  A társadalmilag felelős befektetés (SRI) címke kritériuma itt található: 
https://www.lelabelisr.fr/wp-content/uploads/SRI-Label-Guidelines_EN_
july2020updates_modifications.pdf 

5  Különösen kizárják az olyan vállalatokba történő befektetéseket, amelyek nem 
felelnek meg a gyalogsági aknák és kazettás bombák gyártását, használatát, 
tárolását, értékesítését és átadását tiltó ottawai egyezménynek (1999) és oslói 
egyezménynek (2008).

https://www.lelabelisr.fr/wp-content/uploads/SRI-Label-Guidelines_EN_july2020updates_modifications.pdf
https://www.lelabelisr.fr/wp-content/uploads/SRI-Label-Guidelines_EN_july2020updates_modifications.pdf
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pontosabban a párizsi megállapodáshoz igazodó uniós 
referenciamutatókhoz (PAB) (az Európai Bizottság (EU) 
2020/1818 felhatalmazáson alapuló rendelete). Ennek részeként 
a Banque de France kizárja azokat a vállalatokat, amelyek 
bevételük több mint 10%-át olajból, vagy több mint 50%-át 
gázból szerzik. Emellett 2021-ben további küszöbértéket 
vezetett be a nem hagyományos szénhidrogénekre6 
vonatkozóan, és már kizárja azokat a vállalatokat is, amelyek 
bevételük több mint 10%-át ilyen szénhidrogénekből szerzik. 

3.3. A Banque de France elkötelezettsége

A harmadik pillér a Banque de France azon vállalatokkal 
szembeni elkötelezettségére vonatkozik, amelyekben részesedéssel 
rendelkezik. 2019-ben a Banque de France a pénzügyi adatokon 
túlmutató rendelkezéseket tartalmazó – a bank honlapján elérhető 
– szavazási politikát7 fogadott el (5. célkitűzés). A Banque de France 
például elvárja, hogy a vállalatok információkat tegyenek közzé 
tevékenységük környezeti hatásáról. Elvárja továbbá, hogy a vezetői 
javadalmazás tükrözze a pénzügyeken túlmutató teljesítményt. 
A fosszilis tüzelőanyagokat kizáró politikájával összhangban 
a Banque de France ellenezni fog minden olyan új fejlesztési projektet, 
amely fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos, és a beszámolók 
jóváhagyása ellen fog szavazni, ha ez a követelmény nem teljesül. 
Ezenkívül legalább 80%-os közgyűlési részvételi arányt céloz meg, 
mivel gyakorolni kívánja részvényesi befolyását (6. célkitűzés). 

A Banque de France így többféle operatív felelős befektetési 
stratégiát kombinál, beleértve a 2 °C-hoz való igazodást, 
a tematikus befektetéseket, a kizárásokat, a túl- és alulsúlyozást, 
az ESG-integrációt és a szavazást (lásd 3. keretes írás). 

6  Palaolaj, palagáz, olajhomok és/vagy sarkvidéki vagy mélytengeri feltárások 
fejlesztése.

7  A szavazási politika francia nyelven a https://www.banque-france.fr/sites/
default/files/media/2021/11/12/bdf_politique_de_vote_2020.pdf linken 
érhető el.

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/11/12/bdf_politique_de_vote_2020.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/11/12/bdf_politique_de_vote_2020.pdf
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3. KERETES ÍRÁS
A FELELŐS BEFEKTETÉS OPERATÍV STRATÉGIÁI 

Az NGFS (a pénzügyi rendszer környezetbarátabbá tételét 
célzó hálózat) 2020-as, a központi bankok fenntartható és 
felelős befektetéseiről szóló útmutatója a működési stratégiák 
öt fő típusát határozza meg (NGFS, 2020): 
–  Negatív szűrés, azaz kibocsátók kizárása a befektetési 

körből bizonyos kritériumok alapján. A Banque de France 
negatív szűrést alkalmaz a normákon alapuló kizárásokhoz 
és portfólióinak a 2 °C alatti felmelegedési pályához való 
igazításához (1. pillér, sajáttőke-komponens). 

–  A vállalatok túlsúlyozása vagy alulsúlyozása 
a befektetésekben szektoronkénti alapon („best-in-class”, 
azaz élenjáró megközelítés). Erre példa a Banque de France 
által a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) 
pontszámok alapján alkalmazott ágazati kizárások (2. pillér, 
sajáttőke-komponens). A negatív szűréssel összehasonlítva 
a „best-in-class” kizárás előnye, hogy fenntartja a portfólió 
ágazati diverzitását. 

–  Az ESG-tényezők integrálása a befektetési döntést 
megelőzően: a Banque de France ezt a megközelítést 
alkalmazza stratégiájának 1. és 2. pillérében, mivel 
elismeri a kibocsátók éghajlati (2 °C-os igazodás) és ESG-
teljesítményét. 

–  Tematikus és/vagy hatásbefektetés: a Banque de France 
ezt a megközelítést követi zöld és szociális kötvények 
vásárlásával, valamint az energetikai és ökológiai átállásra 
(EET) összpontosító tematikus alapokba történő befektetéssel 
(1. pillér). 

–  A portfólióvállalatok befolyásolására irányuló szavazás és 
elkötelezettség: ez a célja a 2019-ben elfogadott szavazási 
politikának (3. pillér, sajáttőke-komponens). 
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A Banque de France mindezeket a stratégiákat a portfóliók 
és eszközosztályok korlátaihoz és jellemzőihez igazítva 
kombinálja. Az operatív stratégiák kombinálásával figyelembe 
lehet venni az éghajlati adatok elérhetőségét is, amely továbbra 
is eltérő az egyes eszközosztályokban. 

4.  2021-ben elért eredmények

2021-ben a Banque de France teljesítette valamennyi 
kötelezettségvállalását, és még tovább javított megközelítésén 
azáltal, hogy elérte a kitűzött célokat, növelte portfólióinak ESG-
teljesítményét, és még ambiciózusabb célokat tűzött ki. 

Ami a kitűzött célokat illeti (lásd a 2. táblázatot), a szavatolótőke 
sajáttőke-komponensét ismét a 2 °C-os pályához igazították, 
akárcsak 2019-ben és 2020-ban. A Banque de France vállalta, hogy 
2022 végére ugyanezt a célt megvalósítja a nyugdíjkötelezettségek 
portfóliójának sajáttőke-komponensére vonatkozóan, és ezt 
már 2021 végén el is érte. Emellett a COP26 során a Banque 
de France kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben 1,5 °C-os  
célt tűz ki maga elé. Ennek az új pályának a végrehajtási 
horizontját 2022-ben határozzák meg. Az 1,9 milliárd eurós EET 
(energetikai és ökológiai átállás) finanszírozási célt sikerült elérni: 
a zöld kötvények vásárlása összesen 1,6 milliárd EUR-t tett ki, 
és négy új tematikus alapot hoztak létre azon alapok mellett, 
amelyekbe már korábban is történtek befektetések, így az EET-
finanszírozás 355 millió EUR-ra emelkedett. Az ESG kizárási 
arányt a befektetési kör 20%-ánál tartották. 2021-ben a Banque de 
France a közgyűlések 90%-án részt vett, mivel igyekezett érvényt 
szerezni a szavazási politikájában lefektetett elveknek. 

E célok elérése mellett a Banque de France két portfóliójának 
éghajlati és ESG-teljesítményén is javított, amelyet számos mutatóval 
mér (lásd 3. táblázat). Ezeket a mutatókat portfóliónként és 
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eszközosztályonként (állampapírok és sajáttőke-eszközök) követik 
nyomon, és összehasonlítják a referenciaértékekkel. Összességében: 

–  A portfóliók szén-dioxid hatása – a szénlábnyom és a szén-dioxid-
intenzitás alapján mérve – tovább csökkent: a szavatolótőke-
portfólió sajáttőke-komponensének szénlábnyoma 2020-hoz képest 
27,8%-kal csökkent, és elérte a befektetett 1 millió EUR-ra vetített 
70 tonna CO2-egyenértéket (tCO2eq), míg a nyugdíjkötelezettségek 
portfóliójának sajáttőke-komponensére vetített lábnyom 27,6%-kal, 
68 tCO2eq-ra csökkent a befektetett egy millió euróra vetítve. 

–  A sajáttőke-komponensek fosszilis tüzelőanyagoknak való 
kitettsége szintén tovább csökkent, a szavatolótőke-portfólió 
sajáttőke-komponense esetében 43%-kal, a nyugdíjkötelezettségek 
portfóliójának sajáttőke-komponense esetében pedig 14%-kal. 
A Banque de France ezt a mutatót az átállási kockázatoknak való 
kitettség mérésére használja. 

–  A fizikai kockázatoknak való kitettség, amely a portfóliók 
fizikai éghajlattal kapcsolatos kockázati kitettségét méri, kissé 
magasabb a referenciaértékekhez képest. A nyugdíjkötelezettségek 
portfóliójának államkötvény-összetevője van leginkább kitéve 
a fizikai kockázatoknak, különösen az árvizek és a tengerszint 
emelkedésének kockázata miatt, amely Franciaországban 
különösen magas, valamint a ciklonok és erdőtüzek kockázata 
miatt, amelynek az Egyesült Államok van kitéve, mivel ez a két 
ország képviseli a portfólió nagy részét. 

–  Ami a biológiai sokféleséget illeti, a szavatolótőke és 
a nyugdíjkötelezettségek portfólióinak sajáttőke-komponensei 
jelentősen javították teljesítményüket 2020-hoz képest, igazodva 
a referenciaértékekhez, és „masszív” pontszámot kaptak 
a Moody’s ESG-től.

–  Az ESG-teljesítményeket tekintve a Banque de France eredményei 
ismét felülmúlták a referenciaértékeket, és javulást mutattak  
2020-hoz képest. A magas pontszámot elérő mutatók közé 
tartoztak a szavatolótőke-portfólió esetében az olyan szociális 
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mérőszámok, mint a gazdasági és társadalmi fejlődés 
előmozdítása, a megkülönböztetésmentesség, valamint 
a munkahelyi egészségvédelem és biztonság. 

Ezeket a mutatókat és az alapul szolgáló éghajlati és ESG-adatokat 
az S&P Trucost és a Moody’s ESG speciális adatszolgáltatók 
szolgáltatják. 

2. táblázat: A stratégia végrehajtása 2021. december 31-én

1. pillér: A befektetések összehangolása Franciaország éghajlatváltozással 
kapcsolatos kötelezettségvállalásaival

1. célkitűzés: A sajáttőke-elemek 
összehangolása a 2 °C-os pályával. 
A szavatolótőke-portfólió esetében  
2020 végére, a nyugdíjkötelezettségek 
portfóliója esetében pedig legkésőbb 
2022 végére meghatározott horizont.

A szavatolótőke-portfólió sajáttőke-
komponensére 2019 végétől 2 °C-os 
kiigazítás; ugyanez 
a nyugdíjkötelezettségek portfóliója 
esetében 2021 végétől.

2. célkitűzés: Hozzájárulás az 
energetikai és ökológiai átállás (EET) 
finanszírozásához a zöld és szociális 
kötvényekbe, valamint az EET-re 
összpontosító tematikus alapokba 
történő befektetések növelésével  
2019-től.

1,6 milliárd EUR befektetés zöld 
kötvényekbe

355 millió EUR befektetés EET tematikus 
alapokba

2. pillér: Környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumok beépítése az 
eszközkezelésbe

3. célkitűzés: A francia SRI címke  
III. pillér követelményeinek megfelelő 
sajáttőke-komponensek 2019-ben.

2019 végétől a részvénykibocsátók  
20%-ának kizárása ESG-kritériumok 
alapján.

4. célkitűzés: A fosszilis 
tüzelőanyagokkal foglalkozó kibocsátók 
kizárásának szigorítása.

2021-től kizárásra kerülnek azok 
a kibocsátók, amelyek bevételük több 
mint 2%-át erőművekben felhasználásra 
kerülő szénből vagy 10%-át nem 
hagyományos szénhidrogénekből szerzik.

2024 végén a szénküszöb 0%-ra csökken, 
és küszöbértékek lépnek életbe az olaj 
(a bevétel több mint 10%-a) és a gáz  
(a bevétel több mint 50%-a) esetében. 

3. pillér: A szavazati jogok gyakorlása és a kibocsátókkal való kapcsolat

5. célkitűzés: Olyan szavazási politika 
elfogadása, amely 2019-ben 
a pénzügyeken túli rendelkezéseket 
tartalmaz.

2019-ben elfogadott szavazási politika, 
amelyet 2020-ban kiigazítanak, hogy 
tükrözzék az új fosszilis tüzelőanyagok 
miatti kizárásokat.

6. célkitűzés: 2021-től legalább 80%-os 
részvételi arány elérése 
a közgyűléseken.

90%-os részvételi arány 2021 végén

Forrás: Banque de France
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3. táblázat: A portfólió éghajlati és ESG teljesítménymutatói  
2021 végén

a) Szavatolótőke-portfólió

Eszközosztály Indikátor

Portfolió Lefedettség 
(az összes 

eszköz 
%-ában)

Benchmark*
2021 2020

Államkötvény 
komponens

Karbonlábnyom 312 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

528 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

97%

360 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

Egységnyi bevételre jutó 
szén-dioxid-kibocsátás

367 tCO2eq/
MEUR GDP

480 tCO2eq/
MEUR GDP 97% 396 tCO2eq/

MEUR GDP

Súlyozott átlagos 
karbonintenzitás

358 tCO2eq/
MEUR GDP

461 tCO2eq/
MEUR GDP 97% 386 tCO2eq/

MEUR GDP

ESG pontszám 79/100 80/100 99% 79/100

Fizikai kockázatoknak való 
kitettség 67,7/100 69,2/100 100% 65,8/100

Saját tőke 
komponens

Karbonlábnyom 70 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

97 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

100%

134 tCO2eq/
MEUR 

befektetett 
összeg

Egységnyi bevételre jutó 
szén-dioxid-kibocsátás

215 tCO2eq/
MEUR bevétel

231 tCO2eq/
MEUR bevétel 100% 358 tCO2eq/

MEUR bevétel

Súlyozott átlagos 
karbonintenzitás

186 tCO2eq/
MEUR bevétel

206 tCO2eq/
MEUR bevétel 100% 288 tCO2eq/

MEUR bevétel

Vélelmezett hőmérséklet-
emelkedés 1,75 °C – 2 °C 1,75 °C – 2 °C 90% 2 °C – 3 °C

Zöld részvények
EU taxonómiája 25% 28% 99% 33%

Biodiverzitás pontszám 58,8/100 58,8/100 43% 59,1/100

Vegyipari termékekben való 
részvétel 4,2% 4,4% 99% 7 %

ESG pontszám 60,1/100 56,5/100 99% 57,1/100

Gazdasági és társadalmi 
fejlődés 59,2/100 55,1/100 86% 56,2/100

A termékek-szolgáltatások 
társadalmi hatása 53,9/100 52,9/100 50% 50,9/100

Munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság 62,6/100 58,7/100 100% 59,3/100

Diszkrimináció-mentesség 70,6/100 68,3/100 100% 68,4/100

Fizikai kockázatoknak való 
kitettség 48,4/100 45,9/100 97% 45/100
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b) Nyugdíjkötelezettségek portfólió

Eszközosztály Indikátor

Portfolió Lefedettség 
(az összes 

eszköz 
%-ában)

Benchmark
2021 2020

Államkötvény 
komponens Karbonlábnyom 327 tCO2eq/MEUR 

befektetett összeg
492 tCO2eq/MEUR 
befektetett összeg 98% 528 tCO2eq/MEUR 

befektetett összeg

Egységnyi bevételre jutó 
szén-dioxid-kibocsátás

355 tCO2eq/MEUR 
GDP

472 tCO2eq/MEUR 
GDP 98% 380 tCO2eq/MEUR 

GDP

Súlyozott átlagos 
karbonintenzitás

348 tCO2eq/MEUR 
GDP

466 tCO2eq/MEUR 
GDP 98% 369 tCO2eq/MEUR 

GDP

ESG pontszám 70/100 74/100 100% 79/100

Fizikai kockázatoknak 
való kitettség 80,7/100 77,4/100 100% 69,2/100

Saját tőke 
komponens Karbonlábnyom 68 tCO2eq/MEUR 

befektetett összeg
94 tCO2eq/MEUR 

befektetett összeg 100% 100 tCO2eq/MEUR 
befektetett összeg

Egységnyi bevételre jutó 
szén-dioxid-kibocsátás

211 tCO2eq/MEUR 
bevétel

224 tCO2eq/MEUR 
bevétel 100% 324 tCO2eq/MEUR 

bevétel

Súlyozott átlagos 
karbonintenzitás

205 tCO2eq/MEUR 
bevétel

224 tCO2eq/MEUR 
bevétel 100% 256 tCO2eq/MEUR 

bevétel

Vélelmezett 
hőmérséklet-emelkedés 1,75 °C – 2 °C 2 °C – 3 °C 76% 2 °C – 3 °C

Zöld részvények
EU taxonómiája 28% 27% 99% 29%

Biodiverzitás pontszám 53/100 50,6/100 31% 52,7/100

Vegyipari termékekben 
való részvétel 4,2% 5,9% 99% 5,5%

ESG pontszám 49,6/100 49,5/100 98% 49,3/100

Gazdasági és társadalmi 
fejlődés 47,2/100 47,4/100 73% 46,9/100

A termékek-
szolgáltatások 
társadalmi hatása

44,2/100 45,9/100 60% 41,9/100

Munkahelyi 
egészségvédelem és 
biztonság

49,4/100 50/100 98% 48,7/100

Diszkriminációmentesség 61,5/100 60,6/100 98% 62/100

Fizikai kockázatoknak 
való kitettség 54,7/100 51,9/100 95% 54,7/100

Megjegyzés: zöld színű mezők: a teljesítmény jobb vagy megegyezik 
a referenciaértékkel; narancssárga színű mezők: a teljesítmény elmarad 
a referenciaértéktől. 
ESG = Környezet, társadalom és irányítás. 
tCO2eq/MEUR befektetett összeg = tonna CO2-egyenérték egy millió euró 
befektetett összegre vetítve.

Források: S&P Trucost, Moody’s ESG
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4. KERETES ÍRÁS
BIODIVERZITÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az emberi társadalmak biológiai sokféleségtől való függése 
a természet által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokból 
ered, mint például a beporzás, a talaj termékenysége és 
a kártevők elleni védekezés. Ennek megfelelően a biológiai 
sokféleség csökkenése napjaink egyik legsürgetőbb környezeti 
vészhelyzete. A pénzügyi szektornak több problémával is 
szembe kell néznie. Ezek közé tartozik különösen az, hogy 
miként kellene mérnie a pénzmozgások biológiai sokféleségre 
gyakorolt hatását, és hogyan kellene hozzájárulnia a biológiai 
sokféleség csökkenését okozó fő tényezők mérséklődéséhez, 
beleértve az élőhelyek pusztulását/megváltoztatását  
(pl. erdőirtás), a közvetlen fejlesztést (pl. intenzív halászat), 
az éghajlatváltozást (pl. a globális felmelegedés hatása 
a korallokra), a szennyezést (pl. zöld árapály) és az invazív 
nem őshonos fajokat. A 2019. november 8-i, 2021 márciusában 
hatályba lépett francia energia- és éghajlati törvény 29. cikke 
előírja a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kockázatok 
beépítését a portfóliókezelő társaságok által a fenntartható 
befektetésekről és kockázatokról közzéteendő jelentésekbe. 
A 2022-re tervezett COP15 konferenciát követően az Aichiben 
aláírt egyezmény céljai helyébe új nemzetközi célkitűzések 
lépnek, amelyek lehetővé teszik a vállalatok és a befektetők 
számára, hogy a hosszú távú célokhoz igazodó stratégiákat 
dolgozzanak ki. A biológiai sokféleségről szóló egyezmény 
részes felei által 2010 októberében elfogadott 20 célkitűzés 
célja, hogy egy tízéves stratégiai terv keretében kezelje 
a biológiai sokféleség csökkenésének alapvető okait.
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5.  Irányítás 

A Banque de France felelős befektetési stratégiáját a Főtitkársághoz 
tartozó Pénzügyi Igazgatóság hajtja végre. A portfóliók eszközeinek 
nagy részét olyan célzott alapokba fektetik, amelyekben a Banque 
de France az egyedüli befektető, és amelyeket a bank leányvállalata, 
a BDF Gestion kezel, míg egy kisebb részük tizenegy külső, nyílt 
végű (azaz passzív) indexalapba kerül. Ezek az alapok kapnak 
szerepet a Banque de France portfóliói hőmérsékleti pályájának 
kiszámításában, de mivel más ügyfelek számára is nyitva 
állnak, nem alkalmazhatók rájuk a Banque de France klíma- és  
ESG-szűrői, illetve sajátos szavazási politikája. 2021. november 30-án  
ezek a teljes eszközállomány 7%-át tették ki (szemben a 2020 végi 
3,3%-kal). A közvetlen értékpapír-állományok marginális szerepet 
játszanak. A Banque de France felügyeleti és a pénzügyi stabilitásra 
vonatkozó garanciavállalói szerepére tekintettel tartózkodik attól, 
hogy közvetlenül tulajdonrészt birtokoljon az általa felügyelt 
vállalatokban — bankokban vagy biztosítóintézetekben —, hogy 
elkerülje a felügyeleti tevékenysége és a befektetési tevékenysége 
közötti összeférhetetlenség kockázatát. 

A felelős befektetési stratégiát évente legalább egyszer bemutatják 
az Általános Tanácsnak, és arról a Banque de France döntéshozó 
testületei döntenek, nevezetesen az Eszköz–Forrás Bizottság, 
amelynek elnöke a jegybank elnöke, és a Nyugdíjterv Stratégiai 
Bizottság, amelynek elnöke az első alelnök. A felelős befektetési 
stratégia operatív végrehajtását egy negyedévente ülésező 
befektetési bizottság irányítja, amelyben a Pénzügyi Igazgatóság 
és a főtitkár mellett a Kockázatkezelési Igazgatóság is helyet kap. 

A felelős befektetési stratégiát szélesebb körben integrálják 
a Banque de France-on belül létrehozott irányítási és 
vitafórumokba, amelyek a fenntartható pénzügyi megfontolások 
növekvő jelentőségét kísérik. Ennek részeként 2020-ban  
létrehozták a Felelős Befektetési Irányítóbizottságot. 
A Főtitkárságon belül negyedévente ülésezik, és  
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a Pénzügyi Igazgatóság, a Stratégiai Igazgatóság és 
a vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Munkacsoport 
részvételével részletesen megvizsgálja a szavatolótőke- és 
nyugdíjkötelezettségek portfólióit érintő ESG-kérdéseket. 
A Főtitkárság részt vesz a Banque de France Fenntartható 
Pénzügyi Stratégiai Bizottságában és az Éghajlatváltozási 
Végrehajtó Bizottságban is, amelyek az összes főigazgatóságot 
összefogják, hogy koordinálják a jegybank fenntartható pénzügyi 
stratégiájának kidolgozását. Végül, a Főtitkárság tagja a Banque 
de France éghajlati szakértői hálózatának a kutatás és a pénzügyi 
felügyelet területén. 

6.  Kockázatkezelés 

A Banque de France felelős befektetési stratégiája magában 
foglalja az éghajlattal kapcsolatos olyan (fizikai és átállási) 
kockázatok nyomon követését és irányítását, amelyeknek az 
eszközportfóliók ki vannak téve. A fizikai kockázatokat – például 
a hőstresszt – egy összetett, előretekintő mutatóval mérik, amely 
az állampapír-kibocsátókra és a portfóliótársaságok teljes 
értékláncára kiterjed. Az átállási kockázatnak való kitettségének 
mérésére a portfóliótársaságok fosszilis tüzelőanyagokból 
származó bevételeinek aránya szolgál. 

Ezen túlmenően a felelős befektetési stratégiát a Banque de 
France kockázatkezelési rendszerének három védelmi vonalába 
integrálták (első vonal: Pénzügyi Irányítási Divízió; második 
vonal: Pénzügyi Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztály; harmadik 
vonal: Belső Audit). Így a Kockázatkezelési Bizottság 2021-ben 
külön ülést tartott az éghajlattal kapcsolatos kockázatoknak a bank 
kockázatkezelési rendszerében történő elismeréséről. Az ülés 
célja az volt, hogy erősítse e kockázatok integrációját és nyomon 
követését a saját számlás (nem pénzügyi politikai) kezelt eszközök 
portfólióiban. A Kockázatkezelési Bizottság elé elsősorban az 
összes olyan tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett eszközt 
terjesztik jóváhagyásra, amelybe a bank befektet. 
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7.  Konklúzió 

A Banque de France az éghajlatváltozás elleni küzdelem kritikus 
célja köré építve fejlesztette ki felelős befektetési stratégiáját. Ami 
a felelős befektetéseket illeti, a Banque de France 2021-ben első 
alkalommal – és egy évvel a tervezett határidő előtt – igazította 
a nyugdíjkötelezettségek befektetési portfólióját a 2 °C-os 
hőmérsékleti pályához. A globális felmelegedés elleni küzdelem 
iránti elkötelezettségét fenntartva a bank fokozatosan 1,5 °C-ra  
csökkenti ezt a pályát saját alapjai és nyugdíjkötelezettség-
portfóliói esetében. A felelős befektetési megközelítésével 
kapcsolatban tett erőfeszítéseket kiegészítve a Banque de France 
egy lépéssel továbbviszi átláthatósági törekvéseit azzal, hogy  
2022 végéig az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekért 
felelős munkacsoport (TCFD) ajánlásaival összhangban éghajlati 
jelentést tesz közzé, amely a tevékenységei teljes körére kiterjed.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem küldetéseink teljesítésébe 
és befektetéseink kezelésébe történő integrálása az elkövetkező 
években is alapvető prioritás marad számunkra, és továbbra is 
szilárdak és eltökéltek maradunk. A Banque de France felelős 
befektetési stratégiáját azonban ki kell terjeszteni és gazdagítani 
kell, hogy más kritikus témákat is magában foglaljon annak 
érdekében, hogy megközelítésünk a lehető legátfogóbb és 
legkövetkezetesebb legyen. A biológiai sokféleségről és az 
éghajlatváltozásról szóló, 2021 júniusában közzétett első 
jelentésben (Pörtner et al., 2021) a biológiai sokféleséggel és 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudományos-szakpolitikai platform (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, IPBES) és az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) tudósai 
hangsúlyozták az éghajlat és a biológiai sokféleség közötti 
kapcsolatok fontosságát. Mivel a globális felmelegedés nemcsak 
az ökoszisztémák károsodásában, hanem a biológiai sokféleség 
csökkenésében is jelentős szerepet játszik, számos pozitív 
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szinergiát lehetne felszabadítani, ha ezeket a kihívásokat egymást 
kiegészítő módon kezelnénk. 

Ugyancsak fokozni kívánjuk felelős befektetési megközelítésünk 
szociális és társadalmi összetevőit. 2021-ben a kötvényvásárlási 
programot szociális és fenntartható kötvényekkel egészítettük 
ki, hogy erősítsük a stratégia szociális komponensét. A Banque 
de France ezeket az erőfeszítéseket a globális felmelegedés 
elleni küzdelemre és a biológiai sokféleség védelmére irányuló 
tematikus befektetések mellett társadalmi hatású alapokba és 
projektekbe történő befektetésekkel folytatja. 

A Banque de France felelős befektetési stratégiáját immár 
negyedik éve egy külön erre a célra készített éves jelentésben teszi 
közzé, amely ismerteti az elért eredményeket és az alkalmazott 
módszereket. Egy olyan időszakban, amikor a vállalatok és 
a befektetők jelentős erőfeszítéseket tesznek az éghajlati adatokkal 
kapcsolatban, ez az átláthatóság – a francia és az európai jogalkotók 
által meghatározott fokozott követelményekkel összefüggésben 
– fontosabb mint valaha. A folyamatos fejlődés előmozdítására 
irányuló eltökéltségét tükrözve a Banque de France az elkövetkező 
években a jelentés kötelezettségvállalási komponensének 
fejlesztésével kívánja megerősíteni átláthatósági megközelítését, 
különös tekintettel a szavazási politika végrehajtására.
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A Magyar Nemzeti Bank Zöld Pénzügyi 
Jelentése és edukációs-kutatási 

tevékenysége

Kandrács Csaba – Kim Donát – Sárvári Balázs

Jelen tanulmányban bemutatjuk, hogy az elmúlt években Magyarországon 
miként fejlődött a zöld pénzügyek szakterülete. Mint minden új 
megközelítés létrejöttekor, a klímapénzügyek esetén is számos tisztázandó 
pont merül fel, amelyek az egész pénzügyi szektort, beleértve a Magyar 
Nemzeti Bankot is, kihívások elé állítják. Összességében elmondható, 
hogy több akadályt leküzdöttünk az elmúlt években, ugyanakkor továbbra 
is számos megoldandó feladat vár ránk. Az egyik ilyen megoldandó 
kihívás a klímakitettségek számszerűsítése volt, amelyre klímakockázati 
hálót fejlesztettünk. Ennek alapját az Európai Bankhatóság módszertana 
jelenti. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az MNB volt az első kelet-
közép-európai központi bank, amely hosszútávú klímastressztesztet 
fejlesztett – ennek eredményeit szintén bemutatjuk a tanulmányban. 
Továbbá publikáltuk 2020-ban a hitelintézeti Zöld Ajánlásunkat, 
amely elősegíti a klímakockázatok csökkentését a bankszektorban, növeli 
a témában a tudatosságot és javítja a felkészültséget a klimatikus, 
környezeti, valamint az ezekhez kapcsolódó új szabályozási kihívásokkal 
szemben. Ezen felül a fenntarthatósági szemléletű oktatás és kutatás 
is azonos mértékben hangsúlyos az MNB számára. Ezért számos 
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együttműködési megállapodást írtunk alá egyetemekkel, hogy szakmai 
támogatást tudjuk biztosítani a magas szintű fenntartható pénzügyi 
oktatáshoz, valamint a témában új kutatásokat ösztönözzünk. Mivel 
a klímaváltozás pénzügyi hatásainak felmérése interdiszciplináris 
megközelítést igényel, ezért is ösztönzi az MNB ezen a területen a közös 
kutatásokat és a kutatási együttműködéseket. Jelen tanulmány célja, 
hogy bemutassa az MNB fenntarthatósághoz kapcsolódó programjait, 
amelyekről részletes információk a Zöld Pénzügyi Jelentésben elérhetőek. 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E50, E52, E58, N10

Kulcsszavak: központi bankok, klímaváltozás, klímaváltozással 
szembeni ellenálló képesség, zöld pénzügyi keretrendszerek, zöld 
kötvények

1. Bevezetés

Az elkövetkező időszakot két fontos megatrend fogja 
meghatározni: a fenntarthatóság és a digitalizáció. Ezek az 
új kihívások jelentősen befolyásolni fogják az életünket az 
elkövetkező időszakban, és azon országok, amelyek nem tudnak 
megfelelni az új globális versenyfeltételeknek, azok komoly 
lemaradásba kerülhetnek. Ezt a veszélyt ismerte fel a Magyar 
Nemzeti Bank is, és az új szemlélet egyben paradigmaváltást 
is hozott a hazai pénzügyek területén. Ennek keretében 
a Magyar Nemzeti Bank az európai jegybankok közül elsőként 
kapott fenntarthatósági mandátumot az Országgyűléstől 
2021. május 28-án. Jelen tanulmányban ezért bemutatjuk az MNB 
főbb programjait, vízióit és oktatási-kutatási együttműködéseit 
a fenntarthatóság szellemében. 

A klímaváltozásra visszavezethető pénzügyi és gazdasági 
kockázatok mérése és csökkentése nem egy tudományterület 
monopóliuma. A kérdéseink megfogalmazásához és 
megválaszolásához is interdiszciplináris megközelítésre van 
szükség. Ehhez mindeddig járatlan utak vezetnek el minket. 
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Ezeknek az újszerű megoldásoknak a felkutatása és a szükséges 
szakértői bázis kialakítása közös felelősségünk, amelyben az MNB 
is osztozik. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy hidat képezzünk 
a különböző tudományágak között (itt kiemelten gondolunk 
a gazdálkodástudományokra és a mérnöktudományokra). 
Ennek érdekében szakmai támogatást nyújtunk a magas szintű 
képzést biztosító intézmények számára a fenntartható pénzügyek 
oktatásához, és ösztönzést nyújtunk új kutatások kivitelezéséhez is.

2. Új típusú kockázatok: a hazai hitelintézetek 
fizikai és átállási kockázatai   

A klímaváltozásból fakadó környezeti kockázatok régóta 
ismertek, amelyről a legátfogóbb képet az 1988-ban alapított 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) testület 
jelentései adják (IPCC, 2022). Ezen kockázatok pontos modellezése 
és mérése is komoly feladat, amely jelentős fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt években. A globális felmelegedés nyomán 
növekvő fizikai kockázatok, valamint az ezek tompítására hivatott 
intézkedésekből eredő átállási kockázatok a gazdaságra is hatással 
lesznek. Az egyes gazdasági szereplők érintettsége térben és 
időben ugyanakkor erősen eltérő lesz, amely befolyással lesz 
az egyes pénzügyi intézmények portfóliójának minőségére is.  
Jelenleg nemzetközi színtéren nincsenek kidolgozott egységes 
modellek, amely segítségével pontos képet tudnánk kapni 
egy pénzügyi intézmény környezeti kockázatból fakadó 
sérülékenységéről vagy közvetett károsanyag-kibocsátásáról. 
A hazai pénzügyi rendszerből fakadóan a kifejlesztett átfogó 
módszertanok a hitelintézeti szektorra fókuszálnak, és ezen belül is 
a vállalati szektor klímakockázatait vizsgálják alaposan. 2021-ben  
elkészítettük a klímakockázati hálót, és év végén publikáltuk 
a régióban pionírként a hosszútávú klímastressztesztet.

A klímakockázati háló két módszertan alapján méri fel 
a magyarországi hitelintézetek mérlegében felépült átállási 
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kockázatok kiterjedtségét (Ritter, 2022). Mindkettő nagyban 
épít a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolásának EU-s 
szabványára (NACE Rev2 kódokra), ezáltal az eredmények 
összehasonlíthatóak lesznek más hatóságok felméréseivel, elsősorban 
az European Banking Authority eredményeivel (EBA, 2021). 

Az első módszertan a hitelintézetet az általa finanszírozott 
vállalatok üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) intenzitása alapján 
méri fel. Az EBA módszertana az elérhető ÜHG-intenzitás adatokat 
felhasználva hat ÜHG-kategóriába sorolja be a banki kitettségeket: 
(i) nagyon alacsony, (ii) alacsony, (iii) közepes, (iv) közepes/magas, 
(v) magas és (vi) nagyon magas kategóriákba. Az elemzésben az 
egyes cégek főtevékenységéhez hozzárendeltük az Eurostat által 
publikált ágazati ÜHG-intenzitás adatokat. A hazai hitelintézeti 
szektor kitettsége alapján 53%-ban finanszíroznak medián  
ÜHG-intenzitás feletti tevékenységet, ami szignifikánsan magasabb 
az EBA által mért 35%-nál. A magasabb ÜHG-intenzitás egyúttal 
magasabb átállási kockázatot is jelent, hisz ezek a szektorok jobban 
ki lesznek téve a dekarbonizációs törekvéseknek. 

A Climate Policy Relevant Sectors (CPRS) módszertan is abból 
a feltevésből indul ki, hogy azok a gazdasági tevékenységek, 
amelyek magasabb ÜHG-kibocsátással járnak, fokozottabban 
lesznek érintve a klímaváltozás mérséklésére irányuló 
szabályozói lépések hatásai által. A módszertant kidolgozó  
Battison és társai (2017) ugyanakkor a közvetlen ÜHG-kibocsátás 
mellett figyelembe veszik az indirekt hatásokat is. A módszer 
hat kockázatos szektort azonosít (CPRS 1-6 kitettségek), 
amelyeket, jellegükből adódóan, kiemelkedően érinthetnek 
az átállási kockázatok. A módszer a következő szektorokba 
sorolja be a vállalati kitettségeket: (1) fosszilis üzemanyag,  
(2) közműszolgáltató, (3) energiaintenzív, (4) épületek, (5) szállítás,  
(6) agrárium, (7) finanszírozás, (8) kutatás és fejlesztés és (9) egyéb 
szektor. Ezek közül az 1-6. számmal jelölt szektorok fokozottan 
ki vannak téve az átállási kockázatoknak, míg a 7-9. számmal 
jelölt szektorok a módszer alapján mérsékelt átállási kockázatokat 
hordoznak.
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A hazai hitelintézetek portfoliója alapján a kitettségek CPRS 
besorolásának elvégzése után a bankrendszer kitettségeinek 58%-a  
került az átállási kockázatoknak fokozottan kitett kategóriába. 
Az arány megegyezik az EBA által készített azonos felmérés 
eredményeivel, ahol az Európában működő nagyvállalatok 
felé fennálló banki hitelkitettségek 58%-át azonosították  
CPRS 1-6 kitettségként (EBA, 2021). Hazánkban  
a CPRS 1-6 kitettségekért legnagyobb mértékben az 
ingatlanügyletek (33%), valamint a feldolgozóipar (24%) ágazatok 
felelnek, ellenben az EBA felmérésével, ahol az ingatlanügyletek 
ágazat kisebb mértékben van jelen a CPRS 1-6 kitettségekben (22%). 

1. ábra: A hazai bankrendszer klímakockázati hálója

Forrás: MNB

A banki portfóliók átállási kockázatainak felmérésén felül az 
MNB megvizsgálta, hogy milyen kihívásokkal fog szembesülni 
a bankrendszer, ha nem változtat vállalati hitelezési politikáján. 
Ezért az MNB elkészítette első 30 éves klímastressztesztjét, 
amely a bankok vállalati hitelezési tevékenységére fókuszál,  
és segíti a jövőben az intézményekkel történő közös gondolkodást. 
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A stresszteszthez a Cambridge Econometrics (CE) klímaintegrált 
modelljét vettük igénybe, amelyben három évtizedre előre 
projektáltak makro- és szektoriális gazdasági változókat. A CE 
három évtizede fejleszti E3ME (Energy-Environment-Economy 
Macro-Econometric Model) elnevezésű makroökonometriai 
modelljét. A CE alapmodell klimatikus forgatókönyvek 
lefuttatására alkalmas, Magyarországra vonatkoztatva három 
ilyen forgatókönyv került meghatározásra: rendezett átállás, 
meghiúsult átállás és rendezetlen átállás. 

A rendezett átállás forgatókönyve szerint a Párizsi Egyezményt 
ratifikáló országok a korábbi vállalásaikon túlmenően további 
dekarbonizációs, általuk deklarált lépéseket is tesznek. 
Ezen erőfeszítéseknek köszönhetően századunk végén 
a globális hőmérséklet várhatóan nem haladja meg a 1,5 °C-ot 
a preindusztriális szinthez mérten. Ezen forgatókönyv esetén 
egy globális kibocsátáskereskedelmi rendszer jön létre a növekvő 
karbonárak mellett. A megújuló erőművek széles körben 
elterjednek és jelentős támogatásokban részesülnek, az elektromos 
gépjárművek aránya növekszik, és jelentős előrelépések történnek 
az energiahatékonysági beruházások és a carbon capture and 
storage (CCS) technológia terén is. A Magyarország-specifikus 
feltételezések alapját az elfogadott Nemzeti Energia- és Klímaterv 
(NEKT 2020-2030) képezi. A stratégiában a napenergiát részesítik 
előnyben, emellett Paks II megépülésével és radikálisan csökkenő 
szénhidrogénimporttal kalkulálnak.

Mindezek ellenpárja a meghiúsult átállás forgatókönyve, amelyben 
a korábbi vállalásokon túlmenően semmilyen új törekvés nem 
fogalmazódik meg, ezért a globális hőmérséklettöbblet 3,6 °C-ig 
emelkedik. Tehát ebben a szcenárióban az EU Emission Trading 
System (EU ETS) alacsony karbonárak mellett működik tovább,  
és mérsékelt marad a megújulók és az energiahatékonysági 
projektek támogatásai. A specifikus magyar feltételezések alapja 
továbbra is a NEKT 2020-2030, lassabb szénkivezetéssel és 
mérsékeltebb napenergia-beruházásokkal. A közbülső, rendezetlen 
átállás esetén szintén a Párizsi Egyezményben lefektetett 
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vállalások történnek, de a pénzügyi rendszer csak késve, 2025 
után reagál, és sokkszerűen árazza be a klímakockázatokat, amely 
hatására magasabb átállási kockázattal szembesül a gazdaság. 

A „climate uninformed baseline” fogalma azt a pályát jelöli, 
amely addicionális dekarbonizációs lépések nélkül jönne létre,  
de mégsem jelentene fizikai kockázatokat. Meghiúsult átállás 
esetén a GDP szintje 2050 végére várhatóan 4,25%-kal lenne 
alacsonyabb a klímaváltozás fizikai következményei miatt, ami 
egyben azt is jelenti, hogy évről évre relatíve egyre kevesebb 
jószágon kell majd osztozni. Rendezett átállás esetén a fizikai 
kockázatok csökkennek, sőt az átállási kockázat pozitív hatású, 
tehát egy lehetőség, hiszen a CE E3ME modellje alapján GDP-
többlettel jár. Még a fizikai és átállási kockázatok eredője is 
pozitív, amely értelmezés szerint a magyar nemzetgazdaság 
szempontjából egy klímabarát működésre rendezetten átálló 
világ igencsak kívánatos. Ez jelentős részben a csökkenő 
szénhidrogénimportból fakadó folyófizetési mérleg javulásból 
adódó növekvő elkölthető lakossági jövedelemből származik.

2. ábra: A meghiúsult és rendezett átállás kockázatainak GDP-re 
gyakorolt hatása

Megjegyzés: Százalékos eltérés a klímamentes alappályától

Forrás: MNB, Cambridge Econometrics
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Az MNB klímastressztesztjének függő változója a nemteljesítő 
hitelek (non-performing loan, NPL) aránya lett. A modellezés 
során a rendelkezésre álló ágazati változók és az NPL-ráta 
közötti kapcsolat közvetlen becslése zajlik. A klímakockázati 
hálóhoz hasonlóan a hosszútávú klímastresszteszt esetén is 
a NACE kódot használtuk, így közel 20 ágazatcsoport szektorális 
adataival vizsgáltuk ugyanezen ágazatcsoportok nemfizetési 
rátáit. Az ily módon becsült modellek nyomán készültek el 
az NPL-rátákra adott feltételes pontelőrejelzések mindhárom 
szcenárióra. A meghiúsult átállás becsült értékeinek a rendezett 
átállás becsült értékeihez képest mutatkozó eltéréseit szemlélteti 
a 3. ábra az egyes tevékenységi körökben. Az eredmény szerint 
az eltérő globális jövőpályák merőben más hiteltörlesztési 
képességet tartogatnak a különböző iparágakban tevékenykedő 
hazai vállalatoknak, így az őket hitelező bankok számára is 
(Bokor, 2021).

Meghiúsult átállás esetén a szálláshely és vendéglátásban 2050-re  
például közel 20 százalékpontos többlet is elképzelhető 
a nemteljesítési arányokban, az átállás elmaradó pozitív 
hatásai és az erőteljesebb fizikai kockázatok miatt. A papír és 
sokszorosítás hasonlóan magas eltérései hátterében a jelentősen 
elmaradt haszon és az alacsony konjunkturális érzékenység 
húzódik meg. A többletkockázatot befolyásolja továbbá az adott 
bankrendszeri portfólióban az állományi kitettség nagysága is.  
Az ingatlanügyletek esetében a nagy kitettség és az egyes 
szcenáriók erősen divergáló NPL-rátái kiugró NPL-többlethez 
vezetnek. A meghiúsult átállás esetén a potenciális veszteség 
nemzetgazdasági szinten 2050 végére közel 500 milliárd HUF  
lesz (2021. december 31-ei árfolyamon árfolyamon számolva 
1,36 milliárd EUR), de ez alsó becslés, mivel statikus 
mérlegállománnyal számol, viszont a gazdaság bővülésével 
a nominális hitelállomány is dinamikusan növekedni fog. 
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3. ábra: Nem teljesítő hitelek többletterhe sikertelen átállás 
esetén

Megjegyzés: A csillaggal jelölt szektorok statisztikailag nem szignifikánsak 

(α=0,05). Állományi adatoknál 2019 Q4-es statikus hitelállományt feltételezve.

Forrás: MNB

-20 0 20 40 60 80 100

-20 0 20 40 60 80 100

Mezőgazdaság, erdőgazd., halászat (A)

*Bányászat, kőfejtés (B)

Fogyasztási cikkek (C10-16, C31-32)

Papír és sokszorosítás (C17-18)

Vegyi anyag és gyógyszer (C19-22)

Fémek és egyéb ásványok (C23-25)

*Számítógép, elektronika (C26-28)

Gépjármű, ipari gép (C29-30, C33)

Közművek (D, E)

Építőipar (F)

*Kereskedelem (G)

Szállítás, raktározás (H)

Szálláshely, vendéglátás (I)

*Infokommunikáció (J)

Ingatlanügyletek (L)

Szakmai, tudományos, műszaki tev. (M)

Adminisztratív és szolg. tám. tev. (N)

Közigazgatás, oktatás, eü. stb. (O, P, Q, R, S, T, U)

Milliárd forint, 2019 Q4-es árak

2030 Q4 2040 Q4 2050 Q4

-5 0 5 10 15 20

-5 0 5 10 15 20

Mezőgazdaság, erdőgazd., halászat (A)

*Bányászat, kőfejtés (B)

Fogyasztási cikkek (C10-16, C31-32)

Papír és sokszorosítás (C17-18)

Vegyi anyag és gyógyszer (C19-22)

Fémek és egyéb ásványok (C23-25)

*Számítógép, elektronika (C26-28)

Gépjármű, ipari gép (C29-30, C33)

Közművek (D, E)

Építőipar (F)

*Kereskedelem (G)

Szállítás, raktározás (H)

Szálláshely, vendéglátás (I)

*Infokommunikáció (J)

Ingatlanügyletek (L)

Szakmai, tudományos, műszaki tev. (M)

Adminisztratív és szolg. tám. tev. (N)

Közigazgatás, oktatás, eü. stb. (O, P, Q, R, S, T, U)

Százalékpont

2030 Q4 2040 Q4 2050 Q4
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Mivel a karbonsemleges átállás nyeresége meghaladja a negatív 
hatásokat, ezért hazánk számára kívánatos az átmenet. Ennek 
során fontos, hogy a hitelezés ne egyszerűen a karbonsemlegesség 
szempontjából legyen szelektív – főleg, mivel több kitett szektor 
esetén éppen az átállás lehet tőkeintenzív igényű –, hanem 
a bankok kockázatelemzésében jelenjen meg új szempontként. 

3. Zöld Ajánlás: az új kockázatok 
felmérése és internalizálása  

Részben ezen feltárt kockázatok miatt, az MNB nemzetközi 
összevetésben is az elsők között adott ki a hitelintézetek 
számára ajánlást a fenntarthatósági szempontok beépítéséről. 
Az Európai Központi Bank gyakorlatához hasonlóan az 
MNB is prudenciális elvárásokat határoz meg az ajánlásában, 
amelynek központi eleme a fenntarthatósági és klímakockázatok 
azonosítása, számszerűsítése, kezelése és azok integrálása az 
üzleti működésbe. Az MNB Zöld Ajánlás (a továbbiakban: 
Ajánlás) egyrészről a benne foglalt elvárásokkal javítja a bankok 
ellenállóképességét a klímaváltozásból eredő pénzügyi 
kockázatokkal szemben, másfelől az iránymutatás által segíti 
a szektort az elkövetkező években várható uniós jogszabályi 
előírásoknak való megfelelésben. Az Ajánlás négy témakörre 
osztva fogalmaz meg elvárásokat a klímaváltozásból fakadó 
pénzügyi kockázatok kezelésére: üzleti modell és stratégia, 
vállalatirányítás, kockázatkezelés és nyilvánosságra hozatal. 

2021-ben az MNB a hazai bankrendszer klímakockázatokkal 
szembeni felkészültségének felmérése érdekében egy önértékelési 
kérdőív kitöltését és a fenntarthatósági átállásra vonatkozó 
akcióterv kidolgozását írta elő minden hazai hitelintézetnek.  
Az önértékelési kérdőív az Ajánlás fejezetei szerint halad végig az 
egyes témakörökön, a felkészültségi szintet számos aspektusból 
vizsgálva. A kérdőívet kitöltő bankoknak, válaszaik alátámasztására, 
az adott intézkedést magában foglaló dokumentációt is be 
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kellett nyújtaniuk, amely alapján összehasonlíthatóvá váltak az 
eredmények és a benyújtott anyagokat a jegybank szakértői maguk 
is értékelték. A kérdőívet 21 hazai hitelintézet töltötte ki, amelyek 
kumulált mérlegfőösszege alapján a magyar bankrendszer 84%-át 
teszik ki. A kérdőívre érkezett válaszokat egy értékelési rendszer 
alapján pontszámmá alakítva összességében a magyar bankok 
25% körüli eredményt értek el, ami egy alacsony, de régiós szinten 
jellemző felkészültségi szintet mutat.

4. ábra: A Zöld Ajánlásnak való megfelelés értékeléseinek eloszlása

Megjegyzés: A minimum és maximum értékeket a vonalak végei jelölik; első, 

második és harmadik kvartilis értékeit a doboz vonalai jelölik.

Forrás: MNB 

A hazai bankrendszer legnagyobb elmaradása a felmérés alapján 
a nyilvánosságra hozatalok esetében mutatkozik, azonban 
a vállalatirányítás terén jellemzően jobban szerepeltek az 
intézmények a többi kategóriához viszonyítva. Megfigyelhető 
továbbá, hogy a nyilvánosságra hozatal kivételével minden 
egyéb kategóriában jobb eredményt értek el a nagyobb 
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mérlegfőösszeggel rendelkező intézmények. Ennek magyarázatául 
szolgálhat a méretgazdaságosság: a nagybankok esetén 
arányaiban kisebb erőforrásigénye van például egy átfogó zöld 
stratégia, illetve felelős szervezeti egység kialakításának, mint egy 
kisebb intézmény esetében. A külföldi anyabankkal rendelkező 
intézményeknél előfordulhat, hogy csoportszinten kerülnek 
meghatározásra a fenntarthatósági irányelvek a belső szabályzatok 
implementálásán keresztül, illetve maga a releváns tudás 
„importálható” az anyabanktól. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 
a közepes méretű intézmények sincsenek jelentős lemaradásban 
a nagybankokhoz képest.

Mivel a klímaváltozásból eredő kockázatok is számottevően 
közép- és hosszútávon vállnak fajsúlyossá, ezért kiemelten fontos, 
hogy az üzleti modellek figyelembe vegyék és felkészüljenek 
ezen új kihívásokra. A klímastresszteszt eredményei is 
alátámasztják, hogy bár az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tudatosság és a fenntarthatóság előmozdításához is jelentős 
mértékű kockázatok kapcsolódnak, ugyanakkor jelentős üzleti 
lehetőségeket is jelentenek. Amíg egy rendezetlen átállás esetén 
az adaptáció miatt válik szükségessé jelentős tőkeallokáció, úgy 
egy sikeres zöld átállás sem valósulhat meg a hitelintézeti szektor 
és a tőkepiacok számottevő finanszírozása nélkül. A felmérés 
alapján a hazai bankok inkább tekintenek a klímaváltozásra új 
finanszírozási igények lehetőségeként, mint az üzleti modelljüket 
érintő kockázatként.

A megfelelő fenntartható döntések meghozatalához 
elengedhetetlen, hogy az intézmény képes legyen mérni a saját 
működése és energiafogyasztása során termelt ÜHG mennyiségét. 
Sőt, a pénzügyi szektor esetében az indirekt emisszió – vagyis 
a bank által finanszírozott eszközök, befektetések ÜHG 
kibocsátása – még hangsúlyosabb. Ez különösen nehéz feladvány 
elé állítja a pénzügyi szektort, hiszen míg a saját közvetlen 
kibocsátások (Scope 1) és közvetett kibocsátások (Scope 2) mérése 
könnyebb, addig az indirekt kibocsátás (Scope 3) mérése nehezebb.  
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Fontos megjegyezni, hogy a karbonsemlegesség alatt nem csupán 
a bankok saját kibocsátásainak csökkentését és ellentételezését 
értjük, hanem a finanszírozott kibocsátások nettó nullára való 
csökkentését is. Ez is lehet az oka annak, hogy az elemzéskor 
elérhető adatok alapján csupán egy intézménynél folyik 
karbonsemlegességi terv végrehajtása, míg 2021 végéig három 
intézmény jelentette be, hogy közvetlen kibocsátásaiknak bizonyos 
részeit semlegesítve elérik a karbonsemleges működést az adott 
év végére. 

A sikeres zöld fordulathoz elengedhetetlen, hogy a hitelintézeteket 
irányító vezető testületek behatóan ismerjék és értsék az 
éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatokat. 
Ez biztosítja, hogy a valós vállalt kockázat szinkronban 
legyen az intézmények kockázatvállalási stratégiájával, belső 
szabályzataival. Ezért az MNB elvárja a hazai bankoktól, hogy 
jelöljék ki az intézményen belül a fenntarthatóságért felelős 
vezetőt vagy alakítsanak ki külön szervezeti egységet erre. 
A felmérés alapján az intézmények felénél került kinevezésre 
az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatok 
kezeléséért és kontrolljáért felelős vezető.

A kockázatkezelés szempontjából az első lépés a releváns 
környezeti kockázatok folyamati szinten történő azonosítása. 
A felmérés alapján a vizsgált bankok 23%-áról mondható 
el, hogy már rendelkezik olyan folyamatokkal, melyekkel 
a klímakockázatok azonosítása elvben lehetséges. Teljeskörű 
folyamatokról ugyanakkor ezen intézményeknél sem 
beszélhetünk, mivel a kidolgozott módszertanok nem képesek 
együttesen figyelembe venni az átállási és a fizikai kockázatokat, 
csupán bizonyos üzletágakra, portfóliókra fókuszálnak, illetve 
jellemzően a legnagyobb tranzakciókat és ügyfeleket vetik 
alá ilyen típusú értékelésnek. A hazai hitelintézetek számára 
a környezeti kockázatok szempontjából is a hitelkockázat jelenti 
a legrelevánsabb kockázati faktort.
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Ami a kockázatkezelést is megnehezíti, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos és a környezeti kockázatok felmérése jelentős 
adatigényű feladat mind a vállalatok, mind pedig a pénzügyi 
szervezetek számára. Az Ajánlás ugyanakkor az EU-s 
jogszabályok változásának ütemezését szintén figyelembe veszi, 
és az elvárásokkal segíti a felkészülést az új adatszolgáltatásokra. 
A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek köre folyamatosan 
bővül; a taxonómiai rendelet és a tőkekövetelmény-rendelet 
(Capital Requirements Regulation, CRR) jelenleg jelentős 
változásokat hajt végre e tekintetben. A taxonómiai rendelet 
8. cikke alapján a Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 
elősegíti, hogy a hatálya alá tartozó vállalatok átláthatóságot 
biztosítsanak arra vonatkozóan, hogy tevékenységeik mennyire 
tekinthetők környezeti szempontból fenntarthatónak. A CRR 
449a50 cikke alapján továbbá a jelentős pénzügyi intézményeknek 
nyilvánosságra kell hozniuk ESG (environmental, social 
and governance) kockázatokkal kapcsolatos információkat. 
A lényegesnek ítélt, klímaváltozással és környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos mérőszámokat, mutatókat a hazai hitelintézetek 
77%-a egyáltalán nem hozza nyilvánosságra, míg a bankok 
körülbelül negyede legalább részlegesen megoszt információkat 
a piaccal, azonban teljeskörű klímakockázati jelentéssel eddig nem 
találkozhattunk itthon.

Az MNB kiemelten kezeli majd a Zöld Ajánlásban szereplő 
azon minimum elvárásokat, amelyek nélkül az intézmény nem 
tekinthető kellően prudens működésűnek. Ezek a gyakorlatok 
a bankok nagy részénél már vagy teljesültek, vagy rövidtávú 
tervekben szerepelnek, ugyanakkor ahol elmaradás van, 
ott elvárt, hogy a 2022-es vizsgálatoknál abszolválják a kiírt 
minimum feltételeket. Ilyen elvárások például az ESG- vagy 
klímakockázatokért felelős vezető kijelölése, a vezető testület 
informálása ezen kockázatokkal kapcsolatban, a fennálló 
adathiányok azonosítása és terv készítése ennek leküzdésére, 
a klímakockázatok azonosításának megkezdése, illetve azok 
stratégiába való integrálása. Szintén az idei minimumelvárásokba 
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tartozó lényeges követelmény, hogy az olyan hitelintézetek, 
amelyek külföldi bankcsoporthoz tartoznak, bizonyíthatóan 
implementálják a bankcsoport zöld politikáját és bevált 
gyakorlatait a hazai működésben. Az MNB 2022 nyarán publikálja 
a Zöld Ajánlás kiegészítését, melyben a további elvárt határidőket 
is kifejti. 

4. Zöld reformprogramok: az MNB pénz- 
és tőkepiaci zöld fordulatát elősegítő 
intézkedéscsomagok 

Az MNB az ajánlásokon felül számos programon keresztül 
támogatta a hazai fenntarthatóság előmozdítását. A portfólió 
szintű átállási kockázatok csökkentése és a pénzügyi stabilitás 
megőrzése érdekében az MNB 2019 decemberében elindította 
a lakáscélú zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programot, 
illetve 2020 decemberében a zöld vállalati és önkormányzati 
tőkekövetelmény-kedvezmény programot (MNB, 2022a), 
melyekbe 2020. január 1-je után megkötött szerződések vonhatók 
be. Mivel az adatok hiánya jelenti az egyik legnagyobb kockázatot 
a fenntarthatósági témakörben, ezért a program feltétele az 
önkéntes adatszolgáltatás az intézmények által a programba 
bevonni kívánt zöld kitettségekről. A program sikerét bizonyítja, 
hogy a releváns hitelintézeti szereplők 85%-a részt vesz benne. 
A tőkekövetelmény programok biztosítottak lehetőséget arra, 
hogy részletesebben vizsgáljuk a zöld hitelezést, és az látszik, 
hogy dinamikusan növekszik a vállalati portfólióhoz képest. 
A Programban résztvevő zöld hitelállomány 2021. év végére  
218,19 milliárd HUF (2021. december 31-ei árfolyamon 
számolva 0,59 milliárd EUR), amely a bankrendszer vállalati 
hitelállományának 2,01%-át teszi ki.
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5. ábra: A vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény 
programban résztvevő zöld hitelállomány és a teljes vállalati 

hitelállomány alakulása

Forrás: MNB 

A zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény kedvezmény 
program (ZVT) négy hitelcélt támogat: megújuló energia, 
agrárium, elektromobilitás és kereskedelmi ingatlanok. A 2050-es 
klímasemlegességi cél eléréhez a kulcsszektor az energiaszektor, 
amely egyben a legtöbb finanszírozási beruházást igényli, 
hozzávetőlegesen 2050-ig 2200 milliárd HUF (2021. december 31-ei 
árfolyamon számolva 5,96 milliárd EUR) addicionális beruházást. 
Az egyik pozitív tapasztalat a megújuló energiák arányának 
dinamikus növekedése, a ZVT-ben lévő hitelek 94%-át a megújuló 
energia jelentette, amelyből 83%-ot a napenergia tett ki. Szintén 
jelentős üzleti lehetőséget jelent a hitelintézetek számára az 
elektromobilitás fellendülése. A Jövő Mobilitás Szövetség  
2021-es becslése alapján 2026-ra további 100 ezer elektromos autó 
áll forgalomba hazánkban.

A kiadott tanúsítványok alapján is kirajzolódik, hogy a hazai 
lakóingatlan-állomány energiahatékonysága alacsony. Viszont ez 
a tény annak tükrében különösen fontos, hogy Magyarországon 
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a végső energiafogyasztás harmadáért ezen ingatlanok felelnek. 
A megfigyelt tanúsítványok alapján kirajzolódik egy fokozatos 
javulás, amit elsősorban az új ingatlanok számának emelkedése 
magyaráz, ebből kifolyólag Budapesten és a megyeszékhelyeken 
jobb az ingatlanok átlagos energetikai besorolása. Ez racionális 
is, hisz a statisztikai becslések alapján a környezeti szempontból 
fenntartható új budapesti lakások 3,5-3,7%-kal (MNB, 2021), 
míg az ugyanilyen jellemzőkkel bíró családi házak 13%-kal 
drágábbak (Ertl és társai, 2021). Összességében a hazai lakossági 
és kereskedelmi ingatlanok energiahatékonysága terén jelentős 
az elmaradás, ezért a tőkekövetelmény programokon felül több 
célzott intézkedéssel kívánja elősegíteni a Magyar Nemzeti Bank 
a szükséges beruházásokat. 

Felismerve a lakóingatlanok alacsony energiahatékonyságát, az 
MNB 2021 októberében 200 milliárd HUF-os (2021. december 31-ei  
árfolyamon számolva 0,54 milliárd EUR) keretösszeggel 
elindította Zöld Otthon Programját (ZOP) (MNB, 2022b). A ZOP 
a zöld lakáshitelpiac létrejöttét és a környezeti fenntarthatósági 
szempontok hazai lakáspiacon történő érvényesülését segíti elő. 
Az emelkedő kamat- és inflációs környezet jelentős szerepet 
játszott abban, hogy 2022 első hónapjaiban számottevően megnőtt 
az igény a Zöld Otthon Hitelek iránt, és nagymértékben fokozódott 
a hitelkérelmek benyújtása. A Zöld Otthon Hitelek iránt mutatkozó 
jelentős igényre és a fenntarthatósági szempontok fontosságára 
tekintettel a Monetáris Tanács 2022. április 5-i ülésén a program 
keretösszegét 100 milliárd HUF-fal (2021. december 31-ei  
árfolyamon számolva 0,27 milliárd EUR) 300 milliárd HUF-ra 
(2021. december 31-ei árfolyamon számolva 0,81 milliárd EUR) 
emelte. Szigorodott az ingatlan primer energiafelhasználásának 
felső korlátja: az addig megkövetelt 90 kWh/m2/év helyett  
80 kWh/m2/év-re értékre csökkent. A jegybank – a tavaly júliusban 
elfogadott zöld eszköztár-stratégiával összhangban – hosszú 
távon kívánja támogatni a hazai ingatlanállomány megújulását 
is, és vizsgálja, hogy a 300 milliárd HUF-os (2021. december 31-ei 
árfolyamon számolva 0,81 milliárd EUR) keret kimerülése után 
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milyen feltételek mellett tudja fenntartható módon támogatni 
a hazai zöld átmenetet.

A zöld jelzáloglevelek célzott, biztonságos forrást jelentenek 
a bankok számára ahhoz, hogy energiahatékony ingatlanok 
építését és vásárlását finanszírozzák jelzáloghitelek útján, így 
járulva hozzá az épületállomány energetikai korszerűsödéséhez. 
Az eszközosztály megjelenése és fejlődése pénzügyi stabilitási 
szempontból is előnyös lehet, miközben a háztartások számára 
kedvezőbb finanszírozást biztosít. A zöld eszköztár-stratégiájával 
összhangban az MNB 2021 augusztusában elindította Zöld 
Jelzáloglevél-vásárlási Programját (MNB, 2022b). A célzott 
jegybanki intézkedéseknek köszönhetően megtörténtek 
Magyarországon az első zöld jelzáloglevél-kibocsátások, 
megszületett a zöld jelzáloglevél-piac. A zöld jelzáloglevelek 
előnyben részesítése érdekében az MNB differenciálta 
a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóra (JMM) 
vonatkozó szabályozást.

Jelentős fordulat állt be a Zöld Tőkepiacon is, a tavalyi évhez 
mérten közel megduplázódott az állomány. A zöld tőkepiaci 
finanszírozás és befektetések előnyeit egyre szélesebb körben 
ismerik fel a piaci szereplők, mind a kibocsátói, mind a befektetői 
oldalon. További pozitív hír, hogy megszülettek a Magyarország 
fenntartható tőkepiaci stratégiáját és akciótervét megalapozó 
ajánlások. A javaslatok segítik a zöldkötvény- és jelzáloglevél-
szegmens fejlődését, ajánlást tesznek a vállalatok nem pénzügyi 
adatainak gyűjtésére és közzétételére, valamint a hazai  
ESG-alapok mennyiségi és minőségi fejlődésének további 
erősítésére.

A 2019-ben indított Növekedési Kötvényprogram (NKP) 
(MNB, 2022b) elsődleges célja a vállalati kötvénypiac 
likviditásának növelése volt, hogy segítse a hazai vállalatok külső 
forrásainak diverzifikálását. A program emellett a zöldkötvény-
kibocsátások beindításában is kulcsszerepet töltött be. Az NKP 
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keretében 13 db zöldkötvény-sorozat kibocsátására került sor, 
melyből az MNB névértéken számítva közel 189 milliárd HUF 
(2021. december 31-ei árfolyamon számolva 0,51 milliárd EUR) 
értékben vásárolt 2021 végéig. Bár az MNB Monetáris Tanácsa 
2021. decemberi ülésén az NKP lezárásáról döntött, az MNB 
szándéka, hogy a vállalati zöldkötvény-piacon később további 
kibocsátások valósulhassanak meg. A jelentésben a hazai 
kibocsátott zöldkötvények tételesen fel lettek sorolva. 

A zöld tőkepiac kibocsátói oldalán az államok egyre aktívabb 
szereplőnek számítanak. 2020 májusában került publikálásra 
Magyarország Zöldkötvény Keretprogramja (MNB, 2022b), 
amely alatt 718 milliárd HUF (2021. december 31-ei árfolyamon 
számolva 1,95 milliárd EUR) zöldkötvény került kibocsátásra 
2021 végéig. A 2020-as allokációs jelentés alapján a 2018-2019-es 
zöld kötvények 90%-a „tiszta” közlekedésre, többnyire vasúti 
fejlesztésre lett fordítva. 2021 végéig a zöldkötvény kibocsátások 
87%-a devizában valósult meg. Érdekesség, hogy államkötvények 
esetén már kimutatható a greenium, vagyis a kibocsátáskori 
kisebb elvárt felár a zöld papírok esetén. 

Az ESG befektetési alapok az elmúlt években igen dinamikus 
fejlődést mutattak. Hazánk azonban jelentősen elmaradt, mivel 
az EU-s befektetési alapok 42%-át lehet ESG-alapnak tekinteni, 
szemben a hazai 1,8%-kal, utóbbi összegszerűen 158 milliárd HUF-ot  
tett ki. A biztosítói szektorban a unit-linked eszközalapok 
adnak továbbra is lehetőséget arra, hogy az ügyfelek zöld 
szempontokat is figyelembe vevő befektetési igényeit kiszolgálják. 
Az önkéntes nyugdíjpénztári piacon továbbra is erősen 
korlátozott lehetőségei vannak az ügyfeleknek a zöld szempontok 
érvényesítésére befektetési döntéseikben. Idén kezdi kidolgozni 
az MNB Zöld Pénzügyi Termékkeresőjét, amely első fázisában 
a befektetési termékek terén támogatja majd az átláthatóságot, 
az összehasonlíthatóságot, a lakossági informáltságot és ezen 
keresztül a termékinnovációt.
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5. Kapacitásfejlesztés 

5.1. Stratégiai célok

A fenntarthatóság eléréséhez nem elegendő belátni, hogy 
a pénzügyi rendszernek kezelnie kell a környezeti anomáliákat. 
Sőt, az sem elegendő, ha minden piaci szereplő csupán csak 
belátja e téren a felelősségét. A hatásgyakorlás kritikus szintjének 
eléréséhez szükség van átfogó kapacitásépítésre, azaz olyan 
szakértői bázisra, amely a piaci folyamatok különböző szintjein 
képes megvalósítani a már elindult folyamatokat, emellett további 
innovatív kezdeményezések forrása lehet.

Fontos a fiatal szakértők kinevelése ahhoz, hogy a szabályozói, 
államigazgatási területek mellett a különböző szektorokban 
és kutatóközpontokban is kellő számban foglalkozzanak 
a fenntarthatóság, a pénzügyi szektor és a reálgazdaság 
összefüggéseivel. A cél ezért egy megfelelően képzett és kellő 
létszámú szakértői állomány kialakítása globális és lokális szinten 
egyaránt. Tehát nem csak a jelen kutatásai fontosak, hanem az 
oktatáson keresztül a leendő kutatók és szakemberek kinevelése is.  
A Magyar Nemzeti Bank ehhez igyekszik hozzájárulni saját 
eszközeivel, igazodva a magyarországi kontextushoz. Munkánk 
szerves részének tekintjük ezért, hogy jelen legyünk az oktatási-
kutatási területen is. 

A stratégiai cél az, hogy kialakuljon egy olyan szakmai kör és 
kellő interdiszciplináris tudás, valamint innovatív eszközök, 
amelyek együttesen képesek értelmezni az emberi cselekedetek 
környezeti hatásait. E program három területen kíván hozzájárulni 
a döntéshozók munkájához: bankok és pénzügyi intézmények, 
kormányzat és szabályozók, cégek és egyéb piaci szereplők. 
Amennyiben ezek a szintek képesek lesznek hatékony módon 
támaszkodni zöld pénzügyi szakértők munkájára, akkor egyúttal 
képessé válnak a zöld pénzügyi eszköztár alkalmazására is, hogy 
azzal fejlesszék saját tevékenységeiket, és akár új zöld pénzügyi 
termékeket hozzanak létre.
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5.2. A megvalósítás mérföldkövei

Mindezek érdekében egy komplex célrendszerhez igazítjuk 
a tevékenységünket, melyben egyszerre jelennek meg a hazai és 
a nemzetközi együttműködések. 

A képzési területen standardizált fenntartható pénzügyek 
tananyagot és intézményspecifikus oktatási programokat 
dolgoztunk ki és valósítunk meg. Már most is számos egyetemmel 
működünk együtt. Az oktatás terén szándékunk, hogy a pénzügyi 
és az ökológiai, környezetgazdaságtani képzések metszeteként 
több egyetem képzési kínálatában is megjelenjenek a zöld 
pénzügyek. A megszólítottak köréhez tartoznak még ezen 
a területen a szakkollégiumok és azok a szakértők is, akiknek 
a fenntarthatósági tartalmú továbbképzésében szintén aktív 
szerepet vállalunk. A formalizált képzések mellett hangsúlyt 
fektetünk a közvélemény széleskörű tudatosságának fejlesztésére is. 

A kurzusokon kívül különböző eszközökkel ösztönözzük, 
hogy a kutatási műhelyek is eredményeket érjenek el a zöld 
pénzügyek témakörében. Projektjeinkkel átfogó célunk az, hogy 
kiszélesítsük a tudásbázist és kollaboratív tereket nyissunk 
a fenntartható egyensúly és felzárkózás 144 pontjában foglaltak 
megvalósítása érdekében (MNB, 2022c). Ezen a területen 
a forrásbiztosítás, a tudományközi megoldások ösztönzése 
egyaránt fontos mérföldkő. A közgazdaságtudomány és 
a természettudományok mélyebb együttműködésétől remélhetjük, 
hogy olyan új modelleket dolgoznak majd ki, amelyek segítségével 
megalapozottabb döntéseket hozhatunk.

5.2.1. Tudásátadás
Az oktatási tevékenységünk során arra törekszünk, 
hogy a standardizált bevezető kurzusok mellett minden 
partnerintézményünkben az ott zajló képzések profiljához 
illeszkedő zöld pénzügyi kurzusokat biztosítsunk. Ennek 
megfelelően intézményekre szabott kurzusokat fejlesztünk.
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 
a Pénzügy Tanszékkel való együttműködésünk a fenntarthatóság 
pénzügyi aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Az egyetem oktatói 
és az MNB szakértői kettős témavezetés mentén gondozzák 
a BME hallgatóinak kutatásait, amely tanulmányokat 
aztán a Tudományos Diákköri Konferenciára nyújtanak be 
versenydolgozatként. A zöld bankolás témája köré szerveztük 
meg a „Bank to The Future – Design Sprint” tanulmányi 
verseny 2022. tavaszi félévi felhívását. Szintén a BME-vel  
való együttműködésünkhöz tartozik, hogy 2022 tavaszán első 
alkalommal indítottuk el a „Pénzügyi piacok és termékek” c. 
kurzust.

A Neumann János Egyetem (NJE) profiljának megfelelően 
ezt az együttműködésünket a fenntarthatóság kapcsán 
kiaknázható szinergiák, valamint az alkalmazott tudományok 
szempontrendszere vezeti. A Gazdaságtudományi Karon 
két, egymásra épülő tantárgyat kínálunk a hallgatóknak. 
A „Fenntartható pénzügyek” elnevezésű alapozó kurzus idén 
a legnépszerűbb választható tárgy volt. Az ezt sikeresen elvégző 
hallgatók számára egy műhelymunkát előtérbe helyező folytatást 
biztosítunk „Fenntartható pénzügyek 2” címmel. A kurzustartás 
mellett kreatív versenyfelhívásokon keresztül is megszólítjuk 
a hallgatóságot. A zöld pénzügyi termékeket nyílt hozzáférésű 
keresőben összegző adatbázis prototípusához kapcsolódó 
tanulmányi versenyt 2022 tavaszán hirdettük meg, és a beérkező 
pályaművekben szereplő ötletek a honlap végső megvalósításában 
is visszaköszönnek. Az MNB Intézet nemrég hirdette meg 
a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszakot, amelynek 
utolsó félévében egy „Zöld pénzügyek” c. tantárgy is helyet kap.

A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) is tartunk egy 
alapozó „Fenntartható pénzügyek” kurzust. Erre korábban 
egy mesterszakos tárgy épült, amelynek keretében a hallgatók 
egyéni kutatásait kísérték szakértőink a helyi kollégákkal 
együttműködésben, a továbbiakban pedig az angol nyelvű 
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„Green Finance and ESG reporting” c. tantárgy oktatásában 
fogunk együttműködni. Az SZTE Gazdaságtudományi Karának 
Kutatóközpontjával és a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Intézetével való kooperáció homlokterében 
a fenntarthatóság gazdálkodástudományi megközelítése áll. 

Az oktatási tevékenységünkhöz tartozik továbbá a Debreceni 
Egyetemen (DE) meghirdetett „A jövő fenntartható gazdaságtana” c.  
kurzus is. Ez a tárgy több szakterület együttműködéseként 
született meg és külön kiemelendő, hogy a kurzus 
kötelező szakirodalmai közé tartozik „A jövő fenntartható 
közgazdaságtana” c. tankönyvünk (MNB 2019a). 

A Budapest Institute of Banking (BIB) oktatási programjai 
azokat szólítják meg, akik már komoly munkatapasztalattal 
rendelkeznek a pénzintézeti szektorban. Ezen szakértői kör 
továbbképzésében az MNB-s szakértők mellett egyetemi oktatók 
és nemzetközi elismertségű szakemberek is részt vesznek. A BIB 
képzési programjában elhelyezkedő „Képesített zöld pénzügyek 
szakértő I-II.” kurzus lehetővé teszi a szakértők tudásának további 
bővítését a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódóan.8

Az egyetemek mellett a szakkollégiumok is fontos partnereink 
közé tartoznak, mivel tagságukat magas szakmai színvonal, 
kritikai megközelítés és gyakran interdiszciplinaritás jellemzi. 
A szakkollégiumok felé való nyitás jegyében első ízben 
a BME-hez tartozó Liska Tibor Szakkollégiumban hirdettük 
meg a Zöld Pénzügy-Számvitel Műhelyünket 2022 tavaszán. 
Az esettanulmányokra fókuszáló és kis létszámú, interaktív 
műhelyalkalmakra bejáró hallgatók számára írtuk ki felhívásunkat 
„Zöld Pénzügy-Számvitel Esettanulmányi verseny és kiválósági 
ösztöndíj” címmel. 

8  A kurzus elérhetősége: https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2302?catego-
ryId=o-1,o-10 

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2302?categoryId=o-1,o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2302?categoryId=o-1,o-10
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Az intézményi szintű képzések mellett fontos szempont 
számunkra, hogy az általános társadalmi tájékozottsághoz 
is hozzá tudjunk járulni. Ezt szolgálja többek között a „Zöld 
pénzügyek − Pénzügyi eszközök a fenntarthatósági célok 
előmozdításáért” c. szabad hozzáférésű online kurzusunk 
a Beconomist.hu kínálatában.9

Az éppen zajló stratégiai fejlesztéseink közé tartozik, hogy 
a Metropolitan Egyetemen (METU) egy felügyeleti szakirányi 
képzés beindításán dolgozunk. A program elindulása 2022 őszére  
várható. A felügyeleti szakértői munkához illeszkedő tananyag 
versenyképes és komplex tudás átadását célozza meg a jelentkezők 
számára. E képzés kurzusrendszerében is helyet kapott egy 
tömbösített „Fenntartható pénzügyek” tantárgy.

5.2.2. Kutatásösztönzés 
A kutatásösztönző programjainkat10 két külön irányvonal mentén 
szervezzük: közvetlen kutatási együttműködés akadémiai 
partnerekkel és szakértői testületekkel, valamint a kutatói 
eredmények díjazásával.

Az együttműködési hálózataink közül jelen tanulmány a BME-vel  
közösen indított kutatási műhelyeinket emeli ki, mivel 
több éve sikeresen működnek, illetve az interdiszciplináris 
megközelítésük bizonyosan példaértékű. E kutatási portfólióban 
az egyetem mérnöktudományi kapcsolathálójának köszönhetően 
gyakorlatorientált kutatásokra fókuszálunk. 

A Zöld Pénzügyek és Zöld Gazdaság műhelybeli kutatócsoportok 
eredményei közé tartozik többek között egy elektromos autó 
kalkulátor kifejlesztése, amely hozzájárulhat a közúti elektromos 
járművek elterjedéséhez azáltal, hogy segítségével a felhasználók 
átlátható információk alapján megalapozottabb döntéseket 

9  A kurzus elérhetősége: https://beconomist.hu/kepzes/zold-penzugyek-
penzugyi-eszkozok-a-fenntarthatosagi-celok-elomozditasaert 

10  E fejezet részletes kibontása elérhető a Magyar Nemzeti Bank 2022-i évi Zöld 
Pénzügyi Jelentésében (MNB, 2022).

https://beconomist.hu/kepzes/zold-penzugyek-penzugyi-eszkozok-a-fenntarthatosagi-celok-elomozditasaert
https://beconomist.hu/kepzes/zold-penzugyek-penzugyi-eszkozok-a-fenntarthatosagi-celok-elomozditasaert
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hozhatnak. Elkészül továbbá Magyarország okostérképe, amely 
megvalósítja a gazdasági, társadalmi és technológiai adatok térbeli 
integrálását, így adatvagyont biztosít számos további elemzéshez. 
A Zéró Karbon Központ közreműködésével elindított MNB 
Napenergia Fórum célja az időjárásfüggő áramtermelés piaci 
integrációját mérő komplex indikátorrendszer kialakítása volt. 
Szintén sikerrel valósult meg egy dunai uszadékgyűjtő telepítése. 
Ez az első folyami körülmények között telepített létesítmény, 
amely a kapcsolódó, innovatív tudományos fejlesztések által 
alkalmas a műanyagterhelés vizsgálatára. 

Hasonló együttműködések beindításának lehetőségét 
keressük partnerintézményeinkben, miközben potenciális 
partnerként tekintünk mindazokra, akik osztoznak az 
MNB Zöld programjában (MNB, 2019b) megfogalmazott 
küldetésben. Ezen a területen jelenleg kiemelkedő partnerünk 
a Metropolitan Egyetemen (METU) működő Fenntarthatósági 
és Versenyképességi Kutatóintézet, melyen belül felállt egy Zöld 
pénzügyi kutatócsoport is, valamint a Szegedi Tudományegyetem, 
amellyel 2021 során kötöttünk együttműködési megállapodást. 
Kiemelt akadémiai és kutatói partnerhálózatunk része továbbá 
a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki 
Bizottságának Fenntartható gazdaság munkacsoportja is.  
A meglévő egyetemi partnerségek mellett aktív kapcsolatot 
igyekszünk fenntartani más egyetemi csoportokkal, külföldi 
intézményekkel és kutatókkal (MNB, 2022b).

A kutatói eredmények honorálása különösen fontos egy olyan 
fiatal tudományág esetében, mint a zöld pénzügyek. E végett 
2021-ben megalapítottuk a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakat, 
valamint a Zöld pénzügyi kutatási kezdeményezést annak 
érdekében, hogy elismerjük a kiemelkedő hatású nemzetközi, 
illetve hazai kutatási eredményeket, és ösztönzést adjunk a fiatal 
tehetségek munkájához és új kutatások kivitelezéséhez. Az első 
díjkiosztón a Nemzetközi Zöld Pénzügyi Életműdíjat Naoyuki 
Yoshino, a tokiói Keio Egyetem emeritus professzora vette át, 
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akinek munkássága áttörő eredményeket hozott a zöld pénzügyek 
tudományos kutatása területén.11 A Zöld Pénzügyi Tudományos 
Nagydíjat dr. Naffa Helena vette át, akinek kiemelkedő 
publikációs tevékenysége több zöld pénzügyi kutatási területen is 
mintaértékű a magyar kutatóközösség számára. A Zöld Pénzügyi 
Talentum Díjat Molnár Katának ítélte a döntéshozó testület, mivel 
a befektetési portfóliók és gazdasági szektorok vízkockázati 
elemzése a környezeti kockázatok egyik legsürgetőbb területére 
hívja föl a figyelmet. A Zöld pénzügyi kutatási kezdeményezés 
díját dr. Parádi-Dolgos Anett kutatócsoportja nyerte el a hazai 
agrárium kihívásaira adaptálható zöld pénzügyi megoldások 
témájában kidolgozott kutatási tervével, köszönhetően részben 
annak, hogy eredményeik fenntarthatósági szempontból 
közvetlen és komoly hatással lehetnek a hazai gazdaságra és 
a bankrendszerre. 

6. Konklúzió 

A klímakockázat egyszerre jelent új és régről ismert kihívásokat. 
Új, mivel a tiszta pénzügyek (pure finance) határait átlépő, 
interdiszciplináris tudást igénylő, elsősorban hosszútávon 
jelentkező, nehezen felmérhető kockázatokként jelentkezik,  
és historikus adatok nem állnak rendelkezésünkre róla. 
Ugyanakkor a már ismert kihívástípusokat meg kell haladni, 
hisz az adathiány minden új jelenség esetén fennáll, a szektorális 
és terméktípus-kihívások az egész bankrendszert áthatják, az 
üzleti modellek folyamatosan adaptálódnak a megváltozott 
környezethez, és végső soron ugyanúgy hitel-, működési és piaci 
kockázatként fognak materializálódni. 

11  Yoshino professzornak a díj átvételét követő előadása megtekinthető 
a Green Finance Conference felvételén: https://www.youtube.com/
watch?v=tI9hJyeInV4, 2 óra 27 percnél.

https://www.youtube.com/watch?v=tI9hJyeInV4
https://www.youtube.com/watch?v=tI9hJyeInV4


— 97 —

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Pénzügyi Jelentése és edukációs-kutatási tevékenysége

A bizonytalanságtól az különbözteti meg a kockázatot, hogy 
kimenetele és valószínűsége ismert és becsülhető. A klímaváltozás 
bizonyosan okoz majd veszteségeket a pénzügyi szektorban, 
ugyanakkor az MNB feladata, hogy erre felhívja a figyelmet, 
elősegítse mérhetőségét, ezáltal is minimalizálva a pénzügyi, 
gazdasági és környezeti károkat. Nem szabad apátiába süllyedni, 
hisz tehetünk ellene, és ennek legjobb eszköze az oktatás és 
a figyelemfelhívás, hogy a jelen és a jövő döntéshozói ne külső 
kényszer miatt, hanem belső meggyőződésből cselekedjenek.  

Ezért az MNB 2019-ben létrehozott Zöld Programjának második 
pillére egyszerre célozza meg, hogy az oktatási programokban 
való aktív részvétel által elmélyítse a jövő döntéshozóinak 
gondolataiban a fenntarthatósági összefüggéseket, valamint 
hogy olyan kutatási eredményeket ösztönözzön, amelyek képesek 
megalapozni a zöld megoldások további terjedését és sikerességét. 
Az MNB meggyőződéssel vallja, hogy a pénzügyi szakma aktuális 
megújulásának részét kell, hogy képezze a közgazdaságtudomány 
és a természettudományok közti mélyebb együttműködés,  
az adatelemzés új módszertanainak kialakítása, új szakpolitikai 
eszközök kidolgozása. Ebből adódóan fenntarthatósági célú 
oktatási és kutatási tevékenységével az akadémiai világ 
és a jegybanki működés közti szinergiák kialakításához és 
fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.
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A kazahsztáni fenntartható finanszírozási 
piac áttekintése: aktuális kihívások és 

kilátások

Asel Nurakhmetova – Milana Takhanova

Kazahsztán zöld gazdaságának és dekarbonizációs prioritásainak 
finanszírozási igényeire figyelemmel a jelen tanulmány áttekintést nyújt 
a szén-dioxid-árképzési mechanizmust kiegészítő zöld finanszírozási 
rendszer jelenlegi helyzetéről és nagyságrendjéről az országban, 
valamint a legfontosabb kihívásokról és a várható fejleményekről. Miután 
Kazahsztánban megteremtették a zöld finanszírozáshoz, a kormányzati 
pénzügyi ösztönzőkhöz és a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási 
(environmental, social and governance, ESG) jelentésekhez szükséges 
törvényi, szabályozási és koncepcionális kereteket, elindult az óvatos 
sikereket elérő fenntartható finanszírozási piac is, amely Nur-Szultant 
a globális zöld finanszírozási index rangsorában az 50 legjobb 
pénzügyi központ közé, továbbá a kelet-európai és közép-ázsiai régió 
első helyére juttatta. Mindennek tükrében e tanulmány rámutat a zöld 
finanszírozási eszközök drasztikus bővítésének fő akadályaira, mint 
például a korlátozott befektetői bázissal rendelkező nemzeti tőkepiac 
éretlensége, az alacsony likviditás, a nemzeti valutaingadozásokkal 
szemben ellenálló, erős kibocsátók elégtelen száma, valamint a pénzügyi 
szektor nemzetgazdaság kiszolgálásában betöltött általánosságban 
korlátozott szerepe. A bankszektor – amely a pénzügyi szektor egyik 
alappillére, és az éghajlatváltozásból eredő jelentős átállási kockázatokkal 
kénytelen szembenézni – csak mostanában kezdi igénybe venni a zöld 
hiteleszközöket, amit a zöld kölcsönök közelmúltbeli megjelenése is jelez. 

Asel Nurakhmetova a kazahsztáni AIFC Zöld Pénzügyi Központ vezérigazgató-
helyettese. E-mail: a.nurakhmetova@aifc.kz 
Milana Takhanova a kazahsztáni AIFC Zöld Pénzügyi Központ vezető 
közgazdásza. E-mail: m.takhanova@aifc.kz 
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A bankszektor főként a nemzeti és multilaterális fejlesztési bankokra 
támaszkodik, hogy viszonylag alacsony kamatlábak mellett nyújtson 
kazah tenge alapú (KZT) hitelfinanszírozást az új zöld projektekhez. 
E korlátok ellenére a bankok az elkövetkező években az ESG-program 
fontos hajtóerejévé válhatnak, mivel a pénzügyi szabályozó hatóság tervei 
szerint az elkövetkező években ambiciózus fenntartható finanszírozási 
ütemtervet kívánnak végrehajtani a pénzügyi intézmények körében, 
amely magában foglalja a kockázatok közzétételét, a környezetvédelmi 
és társadalmi kockázatkezelést és ezek jövőbeli beépítését a felügyeleti 
rendszerbe.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: G20

Kulcsszavak: zöld pénzügyi eszközök, a pénzügyi rendszer 
zöldítése, zöld kötvények, zöld hitelek, Kazahsztán

1. Bevezetés

A 2013-ban elindított új politikai irányvonal a nemzetgazdaság 
stratégiai trendjeként határozta meg Kazahsztán „zöld” fejlődési 
pályára való átállását. 2020 végén Kazahsztán csatlakozott 
azokhoz az országokhoz, amelyek bejelentették, hogy 2060-ra  
szén-dioxid-semlegességet kívánnak elérni (Draft Carbon 
Neutrality Strategy, 2022). Bár számos tényező befolyásolja egy 
ilyen ambiciózus cél elérését, a fenntartható pénzügyi eszközök 
várhatóan döntő szerepet fognak játszani a zöld gazdaságra 
való átállásban. A szén-dioxid-semlegességhez szükséges 
pénzügyi igényeket Kazahsztánban 2021 és 2060 között összesen  
666,5 milliárd USD-re becsülik. A következő 30 évben a mélyreható 
szén-dioxid-mentesítés forgatókönyvében az előrejelzések szerint 
az évente szükséges átlagos beruházás 18,6 milliárd USD-vel 
magasabb lesz, mint az alapforgatókönyvben, és a GDP 6%-át 
fogja kitenni. Becslések szerint csak a 2030-ig tartó szén-dioxid-
mentesítés finanszírozásához hatalmas összegre, az ország  
GDP-jének közel négyszeresére van szükség, és Kazahsztánnak 
több mint 562 milliárd USD-nyi további beruházásra lehet 
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szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az Európai Unió szén-dioxid-
kiigazítási mechanizmusának.12 

Kazahsztánban a kibocsátáskereskedelmi rendszert 
a zöld beruházások ösztönzésének egyik kulcsfontosságú 
mechanizmusaként azonosították. Az EU keleti partnerségéhez13 
és a közép-ázsiai régióhoz tartozó országok közül eddig csak 
Kazahsztán vezetett be szén-dioxid-árképzési mechanizmust 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozásával. Ennek jövőbeli 
fejlődését Kazahsztán új környezetvédelmi törvénykönyve 
(WECOOP, 2021) vázolja fel, beleértve a jogi keretek fejlesztését 
az ellentételezési projektek számára, amelyek potenciálisan 
szén-dioxid-kreditekké alakíthatók át. A tervek általában véve 
a kibocsátás-szabályozási intézkedések szigorítását irányozzák 
elő az ingyenesen kiosztott kvóták mennyiségének csökkentésével, 
szén-dioxid-kereskedelmi rendszer létrehozásával (a nagy 
kibocsátók esetében) és szén-dioxid-adó bevezetésével (a kis 
kibocsátók esetében). A szükséges beruházások nagy részének 
(kb. 80%-ának) azonban a magánszektorból kell származnia. 
A dekarbonizációs célok elérése érdekében Kazahsztán jelenlegi 
beruházási trendjei vonatkozásában radikális átmenetre van 
szükség az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés irányába. 
Egyértelmű, hogy e beruházások mozgósításának sarokkövei 
a szén-dioxid-árképzési eszközök mellett a zöld finanszírozási 
eszközök lesznek, például a zöld tőkepiacok és a holisztikus 
zöld finanszírozási rendszeren belül kiépülő banki hitelezés, 
a megfelelő szabályozási és jelentéstételi keretekkel kiegészítve.

12  A Kazah Köztársaság alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésének 2050-ig 
terjedő koncepciótervezete alapján (előzetes jelentés „A Kazah Köztársaság 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági fejlődésének jövőképe: az 
átalakulás céljai és útjai” modellezés eredményeiről, Berlin, 2021. július 8-i 
változat.)

13  A keleti partnerség (Eastern Partnership, EaP) olyan közös politikai 
kezdeményezés, amelynek célja a kapcsolatok elmélyítése és megerősítése az 
Európai Unió (EU) és hat keleti szomszédja — Örményország, Azerbajdzsán, 
Fehéroroszország, Georgia, Moldova és Ukrajna — között.
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2. A fenntartható finanszírozás 
eszközeinek fejlesztése
Az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központ Zöld Pénzügyi 
Központja (Astana International Financial Centre Green Finance 
Centre, AIFC GFC) 2016-ban vállalta, hogy népszerűsíti a zöld 
befektetési elveket a kazahsztáni pénzintézetek körében, továbbá 
bővíti a fenntartható finanszírozás kereteit a régióban. Célja 
a zöld finanszírozás fejlődésének előmozdítása Kazahsztánban és 
Közép-Ázsiában. Fejlesztési intézményként a GFC fokozza a zöld 
beruházások támogatására és a magánfinanszírozás ösztönzésére 
felhasználható számos pénzügyi eszközre irányuló figyelmet. Ezek 
az eszközök a környezetvédelmi célokat szolgáló szakpolitikáktól 
és szabályozásoktól (energetikai mutatók, energiatakarékossági 
intézkedések és üvegházhatásúgáz-kibocsátás-csökkentési 
célok meghatározása, az árakat befolyásoló makrogazdasági és 
kereskedelmi politikák kidolgozása, engedélyek és környezetminőségi 
előírások) a szakpolitikai célok megvalósítását támogató kormányzati 
programokig terjednek. 2017-ben az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi 
Központban elfogadták a kazahsztáni zöld pénzügyi rendszer 
koncepcióját, amely a piacra bevezetendő egyik fő eszközként 
a zöld kötvényeket jelölte meg (Astana International Finance Centre 
Authority, 2017). Később ennek megfelelően elfogadták a zöld 
kötvényekre vonatkozó szabályokat az Asztanai Nemzetközi Tőzsde 
(Astana International Exchange, AIX) számára (AIX, 2018), valamint 
a GFC visszatérítési rendszerét a zöld kötvénykibocsátók számára.

Kazahsztán zöld növekedésre való átállásának támogatása 
érdekében az AIFC 2021-ben nagy lépést tett a vonatkozó 
fenntartható pénzügyi kezdeményezések bevezetésével. Ezek 
közé tartozik többek között az AIFC fenntartható pénzügyi 
alapelvek melletti elkötelezettségről szóló nyilatkozata, az AIX-en  
jegyzett vállalatok ESG jelentési keretrendszere, továbbá a zöld 
befektetési alapelvek regionális fejezetének elindítása az Egy 
Övezet, Egy Út kezdeményezéshez Közép-Ázsiában. A 6. éves 
Climate Bonds Awardson „zöld piaci úttörőként” elismert Damu 
Vállalkozásfejlesztési Alap (Damu Fund) 2020-as első zöld 
kötvénykibocsátása az AIX-en döntő mérföldkövet jelentett 
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a fenntartható kötvénypiac általános elterjedésében. 2021-ben  
az AIFC rögzítette a zöld finanszírozás, a zöld kötvények, 
a zöld hitelek, a zöld projektek és a zöld taxonómia fogalmát 
a Kazah Köztársaság új környezetvédelmi törvénykönyvében. 
Ugyanakkor a GFC közreműködése révén a vállalkozói 
törvény kísérő normáit is jóváhagyták, amelyek meghatározzák 
a vállalkozások gazdaságösztönző intézkedéseit a zöld hitelek 
és zöld kötvények felhasználásával, különösen a zöld projektek 
megvalósításához nyújtott hitel- és kamatlábak támogatásával 
kapcsolatban. Az Asztanai Értéktőzsdén (AIX) kibocsátott zöld 
és társadalmi kötvények volumene 2021 végéig 90 millió USD-t  
(38,6 milliárd KZT) tett ki. A fent említett első zöld 
kötvénykibocsátás felgyorsította a fenntartható kötvény- és 
hitelpiac kialakulását (beleértve az AIX-et és a kazah tőzsdét is), 
amely 2021 végén elérte a 110,4 milliárd KZT-t (250 millió USD). 
Ezen belül a zöld címkéjű hitelek teljes összege 28,5 milliárd KZT 
(66 millió USD) volt. 

1. ábra: A fenntartható finanszírozás piaca Kazahsztánban:  
összes kibocsátás, KZT-ben

Forrás: AIFC Green Finance Centre (2022)
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2. ábra: A fenntartható finanszírozás piaca Kazahsztánban: 
volumen, KZT-ben

Forrás: AIFC Green Finance Centre (2022)

3. ábra: A fenntartható finanszírozás piaca Kazahsztánban: 
pénzügyi eszközök száma, KZT-ben

Forrás: AIFC Green Finance Centre (2022)
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4. ábra: A fenntartható finanszírozás piaca Kazahsztánban: 
kibocsátások száma kibocsátók szerinti bontásban

Forrás: AIFC Green Finance Centre (2022)
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2022 februárjában a 2021–2025 közötti időszakra 
vonatkozó nemzeti vállalkozásfejlesztési projekt – a kis- és 
középvállalkozások támogatására létrehozott kormányprogram 
– jóváhagyta a zöld kötvények és hitelek gazdasági ösztönzőire 
vonatkozó aktualizált intézkedéseket, például a kamatszelvény- 
és kamattámogatásokat, valamint a zöld kötvényekre 
vonatkozó garanciamechanizmust. A program keretében 
a támogatható hitel vagy kötvény maximális összege körülbelül  
6,9 millió USD, a hitelfelvevőre vonatkozó végső kamatláb 6%,  
a kötvénykamatlábra vonatkozó támogatás mértéke 7%, 
a támogatás és a garancia időtartama 5 év, a maximálisan 
támogatható garancia mértéke pedig legfeljebb 5,7 millió USD. 
A GFC által a kibocsátók, valamint a zöld és szociális projektek 
támogatásában végzett munka multiplikátorhatást gyakorolt 
a teljes fenntartható finanszírozási piac fejlődésére Kazahsztánban, 
és lehetővé tette, hogy a nur-szultani pénzügyi központ  
2021 áprilisában sikeresen, a kelet-európai és közép-ázsiai régió 
első helyén szerepeljen a globális zöld pénzügyi indexben (GGFI 7). 

A globális zöld pénzügyi index (Global Green Finance Index, 
GGFI) 2022 áprilisában kiadott legújabb kiadásában (GGFI 9) az 
AIFC bekerült az 50 legjobb pénzügyi központ közé, és továbbra 
is őrzi a Kelet-Európában és Közép-Ázsiában elért első helyét.  
A 2021 októbere (GGFI 8) és 2022 áprilisa (GGFI 9) közötti 
időszakban négy jelentős tranzakcióra került sor, köztük az AIX-en  
kibocsátott társadalmi kötvények megfizethető infrastruktúra 
építésére, valamint zöld kötvények és zöld hitelek megújuló 
energiaprojektekre.
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5. ábra: Az AIFC globális zöld pénzügyi index rangsora

Forrás: Long Finance & Financial Centre Futures, The Global Green Finance Index 

(2021-2022)

A Londoni Értéktőzsde elismeri a GFC által végzett külső 
felülvizsgálatokat a fenntartható kötvénypiac (Sustainable Bond 
Market, SBM) címke alatt forgalmazott kötvények esetében. 
Erre az adott lehetőséget, hogy a központ 2021 végén felkerült 
a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (International Capital Markets 
Association, ICMA) külső felülvizsgálati szolgáltatóinak térképére.

3. Az ESG jelentési keretrendszer 

A zöld finanszírozás az AIFC fejlődésének stratégiai keretét képezi. 
Ez vezetett többek között ahhoz, hogy az AIFC a fenntartható 
pénzügyi központok nemzetközi hálózatának alapítói, továbbá 
a pénzügyi központok fenntarthatóságról szóló casablancai 
nyilatkozatának aláírói közé tartozott. Ezek célja a zöld és 
fenntartható finanszírozás előmozdítása, valamint a zöld eszközök 
és termékek kínálatának bővítésében való együttműködés.
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Az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezéssel érintett régió 
befektetéseihez és műveleteihez kötődő zöld befektetési alapelvek 
(Green Investment Principles, GIP) AIX részéről történő aláírása 
teljes mértékben összhangban van az AIFC fő stratégiájával. 
Ennek lényege, hogy az Egy Övezet, Egy Út program közép-
ázsiai projektjeinek finanszírozási központjává váljon, amelyhez 
hozzátartozik a globális zöld befektetési alapelvek alkalmazása, 
beleértve a vállalatirányítás fenntarthatóságát, az ESG kockázati 
tényezők megértését, a környezeti információk közzétételét,  
az érdekeltekkel való információcserét és a zöld pénzügyi 
eszközök felhasználását. 

Ezen túlmenően 2021 májusában az Egy Övezet, Egy Út program 
keretében a GFC lett a zöld befektetési alapelvek (GIP) közép-ázsiai 
regionális irodája. Ily módon jelentős szerepet fog játszani a zöld 
beruházási alapelvek Közép-Ázsia pénzügyi intézményeinek 
körében történő népszerűsítésében, valamint a fenntartható 
finanszírozás bővítésében régiószerte. Ez magában foglalja  
a GIP-hez kapcsolódó termékekkel és tevékenységekkel 
kapcsolatos ismeretek terjesztését, valamint az érdekelt felek 
támogatását a zöld, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességgel kapcsolatos 
beruházások végrehajtásában, hozzáférést biztosítva a regionális 
zöld projektek számára a nemzetközi tőkepiacokhoz a GIP 
zöld projekt adatbázisán keresztül. A GFC közös munkába 
kezdett a Kirgiz Köztársaság és Üzbegisztán helyi pénzügyi 
intézményeivel és szabályozó hatóságaival, és egyetértési 
nyilatkozatot írt alá a Bankszövetséggel, hogy közösen 
dolgozzanak a fenntartható finanszírozás előmozdításán 
Kirgizisztánban. 

Az AIFC ökoszisztémáján belüli fenntartható finanszírozási 
elvek jóváhagyásával az AIFC arra törekszik, hogy kifejezze 
azon elkötelezettségét, hogy a központ rendelkezésére álló 
szabványalkotási eszközök segítségével előmozdítsa és aktívan 
ösztönözze az érintett szabályozott közösségeket, valamint 
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az érdekelt feleket, hogy tevékenységüket összehangolják 
Kazahsztán fenntarthatósági prioritásaival. Az elvek nemzeti 
szinten támogatják Kazahsztán fenntarthatósági prioritásainak 
megvalósítását. Nemzetközi szinten az elvek azt jelzik, hogy az 
AIFC elismeri az ESG-tényezők fontosságát a befektetői közösség 
számára. A szabályozott közösségi szinten az elvek célja, hogy 
elősegítsék Kazahsztán fenntarthatóbb gazdaságra való átállását, 
és segítsék a szervezeteket olyan stratégiák kidolgozásában, 
amelyek átirányítják és diverzifikálják a gazdaságot, segítik 
az olaj iránti globális kereslet csökkenéséből eredő kockázatok 
mérséklését, alkalmazkodnak az éghajlatváltozás fizikai 
kockázataihoz, és feltárják az abban rejlő új befektetési 
lehetőségeket.

Az AIFC elismeri, hogy a kibocsátók, a befektetők és más 
érdekelt felek kiindulási körülményei — üzleti struktúra, 
vezetői információs rendszerek és stratégiák — eltérőek, és 
időre van szükség a megfelelő fenntarthatósági stratégiák 
kidolgozásához, valamint az ESG-adatok közzétételéhez. Ezeket 
a stratégiákat valamennyi intézménynek végre kell hajtania,  
az AIFC pedig ösztönzi őket, hogy pénzügyi beszámolójukon 
kívüli jelentéseik részeként a lehető legnagyobb mértékben 
nyilvánosan számoljanak be azokról. A magasabb szintű 
fenntarthatóságra való zökkenőmentes átállás elősegítése 
érdekében az AIFC fenntartható pénzügyi alapelvek iránti 
elkötelezettségről szóló nyilatkozatában azt javasolta, 
hogy a következő lépés az AIX-en jegyzett vállalatok  
ESG-jelentéstételének megvalósítására összpontosítson. A GFC 
2021-ben az Ernst&Young támogatásával, az UNEP Finance 
Initiative programja keretében az AIX-en jegyzett vállalatok, 
köztük alapok vagy vagyonkezelők, kötvény- és értékpapír-
kibocsátók számára önkéntes ESG-jelentési útmutatót dolgozott ki.  

Ez a projekt összhangban van a közelmúltbeli kazahsztáni 
szakpolitikai fejleményekkel, amelyek 2021-ben kezdtek 
felgyorsulni. A Kazahsztáni Értéktőzsde (Kazakhstan Stock 
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Exchange, KASE) (nemzeti tőzsde, nem tévesztendő össze az AIFC 
AIX-szel) – amely 2016-ban csatlakozott az ENSZ fenntartható 
tőzsdékkel kapcsolatos kezdeményezéséhez, és már 2018-ban  
kidolgozott egy ESG-jelentési módszertant – 2021 elején bevezette 
a főbb ESG-aspektusok kötelező közzétételét. Időközben 
elfogadták a nemzeti vállalatirányítási törvénykönyvet, amely 
előírja a KASE-n jegyzett vállalatok és az állami vállalatok számára 
bizonyos ESG-nyilatkozatok megtételét. 

Összességében a kazah vállalatok általában véve egyre inkább 
közzéteszik az ESG-adatokat, és a jelentéstétel minősége 
folyamatosan javul. A PwC fenntarthatósági jelentésekről készített 
friss rangsora szerint, míg 2019 végén a legjobb 50 jelentés 
átlagpontszáma 10-ből 4,6 pont volt, addig 2020 végén ez az 
érték elérte az 5,1 pontot (PwC, 2021). A jelentés megállapítja, 
hogy ezt a növekedést a szabályozó hatóságok — elsősorban 
a tőzsdei szabályozók — támogatása, valamint a vállalatok egyéni 
erőfeszítései segítik elő.

Általánosságban elmondható, hogy a Kazah Köztársaság 2060-ig  
szóló karbonsemlegességi stratégiájának tervezete szerint 
a dekarbonizáció legjobb elérhető technikáinak bevezetéséhez 
nyújtott állami támogatás kulcsfontosságú szempontjai közé 
tartoznak a zöld finanszírozás elveinek és szabványainak 
elfogadására irányuló további intézkedések, beleértve 
a környezetvédelmi közzétételi és szén-dioxid-kibocsátási 
jelentéstételi követelményeket.

4. Zöld hitelezés

Kazahsztán pénzügyi rendszerét a legtöbb fejlődő országhoz 
hasonlóan bankközpontú modell jellemzi. A bankszektor 
a pénzügyi rendszer eszközeinek mintegy 87%-át teszi ki,  
a fennmaradó 13% az egyéb pénzpiaci szektoroknak 
tulajdonítható. 2022 elején 22 bank működött Kazahsztánban, 
ebből 14 külföldi érdekeltségű, köztük 11 leánybank.
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6. ábra: A pénzügyi szervezetek eszközszerkezete, %  
(az állami nyugdíjalapok nélkül)

Forrás: A Kazah Köztársaság pénzügyi szektorának fejlesztésére vonatkozó 

kormányzati programtervezet a 2022-2030-as időszakra (2022)

7. ábra: A pénzügyi szektor eszközei a GDP-hez viszonyítva, 2020, %

Forrás: A Kazah Köztársaság pénzügyi szektorának fejlesztésére vonatkozó 

kormányzati programtervezet a 2022-2030-as időszakra (2022)
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2021 végén a pénzügyi szektor eszközeinek GDP-hez viszonyított 
aránya 53% volt, ami jelentősen elmarad a gazdasági fejlődés 
hasonló szakaszában lévő országoktól, ez pedig arra utal, hogy 
még sok lehetőség van a további növekedésre. Nemzetközi 
összehasonlításban a pénzügyi rendszer fejlettségi szintje 
is szerény. A fő korlátokat a nemteljesítő hitelek viszonylag 
magas aránya, az alacsony biztosítási díjak és az egyes 
bankok fenntarthatósági problémái jelentik. Összességében, 
ami a fenntartható pénzügyi eszközök alkalmazását illeti, 
a kazahsztáni kereskedelmi bankok még csak az út elején járnak. 

Kazahsztán régóta együttműködik számos nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel, amelyek jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak 
az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, az ahhoz való 
alkalmazkodás, a zöld növekedés, a gazdasági diverzifikáció és 
a fenntartható energiára való áttérés területén. A Kazahsztánban 
működő intézmények közé tartozik az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and 
Development, EBRD), a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (International Bank for Reconstruction and Development, 
IBRD), az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank, 
ADB), az Iszlám Fejlesztési Bank (Islamic Development Bank, IDB) 
és számos más intézmény. Zöld finanszírozási kérdésekben az 
AIFC aktívan együttműködik a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal 
(International Finance Corporation, IFC) és az Eurázsiai Fejlesztési 
Bankkal (Eurasian Development Bank, EDB). Előzetes becslések 
szerint 2021-ben a kazahsztáni megújuló energiaforrásokba 
történő beruházások összesített volumene meghaladta az  
1,8 milliárd USD-t, amelyből több mint 1 milliárd USD a nemzetközi  
pénzügyi intézmények hozzájárulása (Kursiv, 2021). Elsősorban 
továbbra is ezek a multilaterális fejlesztési bankok azok, amelyek 
az új projektekhez viszonylag alacsony kamatlábakon tenge alapú 
hitelkereteket és finanszírozást nyújtanak. 

Kazahsztánban tehát a bankszektor eddig korlátozott szerepet játszott 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság fejlesztésében, kivéve 
a Kazahsztáni Fejlesztési Bankot (Development Bank of Kazakhstan, 
DBK), amely az elmúlt években számos tenge alapú hitelkeretet  
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és finanszírozást biztosított új, megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos projektek számára, viszonylag alacsony kamatlábak 
mellett. Becslések szerint 2019-ben az EBRD és a DBK teljes portfóliója, 
valamint az UNDP által támogatott, folyamatban lévő, végrehajtás 
alatt álló zöld projektek volumene a kazahsztáni bankhitelek teljes 
volumenének mintegy 3,3%-át tette ki. Globálisan a 2014-es adatok 
szerint a zöld hitelek átlagos aránya 15%, míg számos fejlődő és fejlett 
országban a teljes hitelezés mintegy 10%-át teszi ki (Kína, Japán, 
Olaszország, Egyesült Arab Emírségek, Hollandia, Spanyolország, 
Hongkong, Németország) (Világbank, 2017). 

Említenénk néhány példát a fenntartható finanszírozási eszközök 
elmúlt néhány évben tapasztalható kezdeti bővülésére. Az Eurázsiai 
Fejlesztési Bank és a „Batys Transit” JSC 2021 szeptemberében 
zöld hitelszerződést írt alá Atyrau városában a közvilágítási 
hálózatok építésének és üzemeltetésének finanszírozására a GFC 
tanácsadói támogatásával, ami az első zöld címkéjű hitel volt. Ezt 
hamarosan követte a legnagyobb kazahsztáni második szintű bank 
a Halyk Bank — által a Kaz Green Energy LLP-nek egy 5 MW-os  
bioelektromos erőmű építéséhez nyújtott zöld hitel. A GFC teljes 
körű támogatásával, belső dokumentumok kidolgozásával a DBK 
2021 novemberében bocsátotta ki a legnagyobb zöld hitelt egy  
50 MW-os naperőmű finanszírozására. 2021-ben az Eurázsiai Bank 
a Mastercard fizetési rendszerrel együttműködve kibocsátotta 
Kazahsztán első újrahasznosított műanyagból készült ökokártyáját. 
A bank a nem készpénzes ökokártya-tranzakciókból származó 
bónuszok 0,5%-át az AIFC Zöld Pénzügyi Központ által alapított 
Eurázsiai Környezetvédelmi Alapba irányítja, kazahsztáni 
környezetvédelmi projektek finanszírozására. 

Kazahsztánban a barna iparágaknak leginkább kitett bankok 
az éghajlatváltozásból eredő átállási kockázattal kapcsolatos 
kihívásokkal szembesülhetnek. A javasolt, 2021 júniusában bevezetett 
uniós karbonintenzitást ellensúlyozó mechanizmus (carbon border 
adjustment mechanism, CBAM) az egyik legkézzelfoghatóbb rövid 
távú környezeti kockázat az ipari vállalatok számára egy olyan 
országban, ahol az energiatermelés közel 70%-ban szénalapú.  
Az ilyen jellegű kockázatok átláthatóságának hiánya jelentős 
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akadálya lehet a zöld befektetéseknek mind a nemzetközi, mind 
a hazai befektetők részéről.

5. Kazahsztán pénzügyi rendszerének 
zöldítése: tervek

A bankok – annak ellenére, hogy jelenleg korlátozott 
szerepet játszanak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
fejlődés támogatásában és az ESG-kockázatok értékelésének 
szakpolitikáikban való racionalizálásában – az elkövetkező 
években az ESG-menetrend fontos hajtóerejévé válhatnak. 
Kazahsztán pénzügyi szabályozó hatósága (nem összetévesztendő 
az AIFC pénzügyi szabályozó hatóságával: Astana Financial 
Services Authority, AFSA) ajánlásokat kíván elfogadni a pénzügyi 
intézmények számára az ESG kockázatok közzétételéről, valamint 
az e kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére vonatkozó 
eljárásról, és a bankok számára elő kívánja írni a megfelelő 
jelentéstételt. A hatóság jövőre tervezi a belső banki ESG 
kockázatkezelési rendszerekre és a vállalatirányítási rendszerre 
vonatkozó követelmények bevezetését. 

Konkrétan az első szakasz — Az ESG-kockázati kitettségre vonatkozó 
információk közzététele — magában foglalja a felelős befektetési 
rendszer és a zöld pénzügyi eszközök fejlesztésére vonatkozó 
ütemterv elfogadását, beleértve az ESG-elveknek a pénzügyi 
intézmények szabályozásában történő hatékony végrehajtásához 
szükséges szabályozási intézkedéseket, valamint az ESG-elvek 
közzétételére vonatkozó ajánlásokat és a pénzügyi intézmények 
megfelelő időszakos jelentéstételére vonatkozó követelményeket. 

A második szakasz — Az ESG-elvek bevezetése a kockázatkezelési 
rendszerbe és a vállalatirányításba — magában foglalja az ESG-
elveknek megfelelő belső kockázatkezelési és vállalatirányítási 
rendszerekre vonatkozó követelmények jogszabályi szintű 
megállapítását a pénzügyi szervezetekben. A pénzügyi intézmények 
stratégiájának és üzleti modelljének figyelembe kell vennie 
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a fenntarthatósági célokat, az ESG-tényezőket és a kapcsolódó 
kockázatokat, meghatározva az ESG-kockázatokhoz kapcsolódó 
stratégiai célokat és/vagy korlátokat. A vállalatirányítási 
rendszert az igazgatótanács tagjainak a fenntartható fejlődéssel és 
a környezetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatait figyelembe véve 
kell kiépíteni, meg kell határozni az igazgatótanács felelősségét az 
ESG-kockázatok külön bizottságokon keresztül történő nyomon 
követésére és ellenőrzésére, továbbá a javadalmazási rendszer 
kialakítása során figyelembe kell venni a fenntarthatósági célok 
elérését és az ESG-kockázatok hatékony kezelését. Emellett 
a pénzügyi intézményeknek jól meghatározott belső eljárásokkal 
és ESG kockázatkezelési politikákkal kell rendelkezniük, amelyeket 
be kell építeniük a meglévő kockázatkezelési rendszerbe, beleértve 
a befektetési döntéshozatali folyamatot is.

A pénzügyi intézmények tekintetében a tervek szerint követelményeket 
állapítanak meg az objektív információk közzétételére vonatkozóan 
is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az érdekelt felek megértsék 
a pénzügyi intézmények által figyelembe vett ESG-tényezőknek 
a tevékenységük eredményére gyakorolt hatását:

−  a fenntarthatósági célokkal kapcsolatban a pénzügyi szervezet 
stratégiájáról és üzleti modelljéről szóló, valamint az ESG-tényezők 
és a kapcsolódó kockázatok figyelembevételére vonatkozó 
információk,

− az irányítási rendszerre vonatkozó információk,

−  a pénzügyi szervezet tevékenységeinek a környezetre, a társadalmi 
szférára és a gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatos politikák 
és eljárások leírása, valamint az ESG-tényezők figyelembevétele 
tevékenységei során,

−  az ESG-tényezőkhöz kapcsolódó főbb kockázatok leírása és az 
ilyen kockázatok kezelésének módszerei.

A harmadik szakasz — Az ESG-kockázatok nyomon követése és 
a felügyeleti rendszerbe való integrálása — magában foglalja az 
ESG-kockázatok nyomon követésére és a felügyeleti rendszerbe 
való integrálására szolgáló mechanizmus bevezetését. A hatóság 



— 116 —

Greenovation, azaz zöld megújulás – A jegybankok fenntartható kezdeményezései

rendszeresen ellenőrizni fogja, hogy a pénzügyi intézmények 
megfelelnek-e az ESG-kockázatkezelésre vonatkozó ajánlásoknak 
és követelményeknek. Megfontolás tárgyát képezi, hogy az 
ESG-kockázatot a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás 
(supervisory review and evaluation process, SREP) egyik minőségi 
intézkedésévé tegyék. Emellett a tervek szerint stresszteszt-
forgatókönyveket is kidolgoznak az ESG kockázatokra vonatkozóan, 
figyelembe véve az éghajlati, társadalmi és kormányzati 
események és jelenségek előrejelzéseit, a lehetséges intézkedések 
és események értékelését, valamint a kockázatkezelésre gyakorolt 
hatásukat. A fenntarthatósági kockázatok minimalizálása 
érdekében szabályozási intézkedéseket dolgoznak ki a fokozott  
ESG-kockázattal rendelkező szervezetek tranzakcióinak 
korlátozására. Ezen túlmenően, a pénzügyi szektorban az ESG-
kockázatok összevont értékelésére vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozatala érdekében a hatóság évente közzéteszi 
az ESG-kockázatok pénzügyi szervezetekre gyakorolt hatásának 
korlátozása végett hozott intézkedésekre vonatkozó információkat.

Az Éghajlatváltozási Alap felkészültségi programja (Green Climate 
Fund Readiness Programme) keretében a GFC támogatni fogja 
a nemzeti pénzügyi szabályozó hatóságokat e tervek végrehajtásában, 
beleértve a zöld hitelezésről szóló jelentéstétel kísérleti tesztelését 
a kiválasztott bankokban, és az eredmények alapján a banki 
jelentéstétel jelenlegi szabályainak és formáinak módosítását.

A Damu Vállalkozásfejlesztési Alap és a DBK jelenleg azon dolgozik, 
hogy Kazahsztántól megkapják az Éghajlatváltozási Alap akkreditált 
szervezetének státuszát, tovább bővítve ezzel a nemzetközi 
adományozói éghajlat-politikai finanszírozás lehetőségeit.

6. Az ESG-beruházások kilátásai

Végül – tekintettel arra, hogy Kazahsztánban az ESG tekintetében 
a fő befektetők továbbra is túlnyomórészt multilaterális pénzügyi 
intézmények – komoly lendületet kell adni a felelős befektetés 
elvei iránt elkötelezett nemzeti befektetők potenciáljának 
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fejlesztéséhez. A nemzetközi gyakorlatban a felelős befektetés 
egyre nagyobb teret nyer az országok hivatalos alapjaiban és 
intézményeiben, és a legnagyobb állami befektetők közül sokan 
már beépítik az ESG-tényezőket befektetési döntéshozatalukba. 

Kormányzati szinten jelenleg új befektetési stratégia tervezetének 
kidolgozása van folyamatban, amely amellett, hogy feltárja 
a nyilvános nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó jogszabályok 
bevezetésének terveit, ajánlások kidolgozását tervezi a pénzügyi 
intézmények számára a felelős befektetés (ESG) egységes 
kritériumainak elfogadására. A stratégiatervezet szerint 
a kormány fontolóra veszi egy kazahsztáni ESG minősítési 
keretrendszer kidolgozását is a vállalatok számára, amely lehetővé 
tenné az ESG-re összpontosító befektetők számára (beleértve 
a külföldi befektetőket is), hogy elkerüljék azokat a vállalatokat, 
amelyek tevékenysége környezeti kockázatokkal és nagy pénzügyi 
veszteségekkel jár. Megfontolás tárgyát képezi továbbá olyan 
iránymutatások kidolgozása is, amelyek vagyonkezelő társaságok 
számára (ESG-alapú befektetési alapok formájában) ESG-termékek 
létrehozása kapcsán nyújtanának segítséget.

Eközben a kormány fontolóra veheti, hogy megbízást adjon 
a kazahsztáni állami, nyugdíj- és biztosítási alapok elkülönített 
befektetési portfólióinak arra, hogy az ESG-tényezőket figyelembe 
vevő befektetéseket eszközöljenek. A Kazah Nemzeti Alap és 
az Egységes Felhalmozási Nyugdíjalap együttesen mintegy  
90 milliárd USD vagyont kezel (Official information source of the 
Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, 2021a és 2021b).
Megfelelő mandátummal és a pénzeszközök becsatornázásával 
ezek az alapok a zöld beruházások hosszú távú finanszírozásának 
jelentős forrásai lehetnek. Konkrétan az Egységes Felhalmozási 
Nyugdíjalap eszközeinek egy részét az ESG-kritériumok szem 
előtt tartásával lehet befektetni anélkül, hogy a befektetések 
jövedelmezősége vagy megbízhatósága sérülne, miközben 
a vagyonkezelő társaság kompetenciájára vonatkozó további 
követelmények érvényesülnek. A fenti intézkedések kétségtelenül 
jelentősen növelnék az éghajlati és zöld finanszírozási ágazat 
pénzügyi eszközei iránti keresletet a kazahsztáni gyakorlatban.
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A jegybankok klímaváltozás elleni harcban betöltött szerepe az elmúlt 
néhány évben a pénzügyi szféra egyik kiemelt kérdéskörévé vált. A világ 
nagyobb központi bankjainak vezetői többször is kiálltak amellett, hogy 
a jegybankoknak aktív szerepet kell vállalniuk az éghajlatváltozás 
okozta károk enyhítésében és a klímakatasztrófa elkerülésében, valamint 
a pénzügyi rendszer zöldítésében. Az éghajlatváltozás pénzügyi 
kockázatokat is magában rejt és veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
ezért manapság már szinte teljeskörű a konszenzus a jegybankok 
között abban a tekintetben, hogy az intézményeknek foglalkozniuk kell  
a 21. század egyik legnagyobb kihívásával. A 2021-es évben a jegybankok 
különösen aktívak voltak a pénzügyi rendszer zöldítését illetően. Ebben 
szerepet játszott többek között az is, hogy a COVID-19 világjárványt 
követően a központi bankok – de ugyanúgy a kormányok, a multilaterális 
fejlesztési bankok és a nemzetközi szervezetek is – a zöld „újrakezdés” 
és a fenntarthatósági szempontok még erősebb figyelembevétele mellett 
döntöttek. Jelen tanulmány a teljesség igénye nélkül tekinti át egyrészt 
a nemzetközi szervezetek, másrészt az európai, az ázsiai, valamint az 
amerikai kontinens jegybankjainak tavaly hozott főbb intézkedéseit. 
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1. Bevezetés

Az éghajlati krízis következményeit nem hosszú távú 
fenyegetésként kell értelmezni: ezek a kockázatok már 
most is jelen vannak és hatással járnak a bankrendszer 
működésére. Minderre Frank Elderson, az Európai Központi 
Bank igazgatótanácsának tagja is felhívta a figyelmet egy  
2021 októberében rendezett konferencián (Elderson, 2021). 
Manapság már szinte teljeskörű a konszenzus a jegybankok között 
abban a tekintetben, hogy az intézményeknek foglalkozniuk kell 
a 21. század egyik legnagyobb kihívásával, azonban abban már 
nincs egységes álláspont, hogy milyen mértékben kell a központi 
bankoknak közbeavatkozniuk. A tavalyi év során mind az olyan 
nagy nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, az IMF, az OECD, 
vagy a Pénzügyi Stabilitási Tanács, mind pedig az európai és ázsiai 
jegybankok kiemelt prioritásként kezelték a pénzügyi rendszer 
zöldítését, a fenntartható gazdaságra való átállás támogatását, 
illetve az éghajlatváltozás pénzügyi stabilitásra gyakorolt negatív 
hatásainak kutatását, és az ezekre adott lehetséges válaszok 
feltérképezését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019 januárjában csatlakozott 
a pénzügyi rendszer zöldebbé tétele érdekében létrejött Network 
for Greening the Financial System (NGFS) nevű nemzetközi 
hálózathoz, ahol azóta is aktívan részt vesz több munkacsoport 
munkájában is. A mikroprudenciális és felügyeleti fókuszú 
munkacsoportban elsősorban az éghajlatváltozással kapcsolatos 
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kockázatok felügyeleti tevékenységbe való beépítése és nyomon 
követése a cél. A makropénzügyi munkacsoport éghajlati 
forgatókönyveket, valamint a jegybankok, felügyeletek 
számára éghajlati útmutatókat dolgoz ki a kockázatelemzés 
makrogazdasági és pénzügyi stabilitási felügyeletbe történő 
integrálásáról. A zöld finanszírozás kiterjesztésével kapcsolatos 
munkacsoportban a központi bankok éghajlattal kapcsolatos 
közzétételeit, portfólió-menedzsmentjét, piaci átláthatóságát, 
illetve a monetáris politikára gyakorolt hatását vizsgálják 
(MNB, 2019).

Mérföldkőnek tekinthető, hogy a magyar Országgyűlés 
2021 nyarán zöld mandátummal ruházta fel az MNB-t, 
amelynek köszönhetően a jegybank mandátumai közé 
bekerült a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 
politikák támogatása, így a Magyar Nemzeti Bank Európában 
elsőként rendelkezik ilyen felhatalmazással. Mindez azért is 
példaértékű, mert jogalapot teremt arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank tevékenységében elsődleges céljának, az árstabilitás 
elérésének és fenntartásának veszélyeztetése nélkül kapjanak 
hangsúlyos szerepet a környezetvédelmi szempontok. A zöld 
mandátummal összhangban, az MNB 2021-ben tovább fokozta 
a zöldfinanszírozás hazai elterjedésének előmozdítása érdekében 
tett lépéseit, így például lefuttatta hosszú távú klímastressztesztjét, 
kiadta a pénzintézményeknek szóló Zöld Ajánlását, bevezette 
a Zöld Otthon Programját és a Zöld Tőkekövetelmény-
kedvezmény programját, illetve elindította a Zöld Jelzáloglevél-
vásárlási Programját (MNB, 2022).

Jelen tanulmány célja egyrészt a nemzetközi szervezetek, 
másrészt a Magyar Nemzeti Bank kapcsolati hálójába 
tartozó kiemelt intézmények főbb zöld és a fenntartható 
fejlődést szolgáló intézkedéseinek áttekintése a 2021-es évből. 
A tanulmány során megvizsgált lépések alapvetően az alábbi 
kategóriák köré csoportosíthatók: 1) zöldhitel-programok;  
2) befektetések támogatása; 3) taxonómiarendszerek létrehozása;  
4) új, a klímaváltozással kapcsolatos szervezeti egységek 
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létrehozása; 5) kutatási tevékenység; 6) publikáció; 7) konferenciák 
szervezése, tudásmegosztás; 8) kapacitásfejlesztés. Mind az 
európai, mind pedig az ázsiai jegybankoknál kirajzolódni látszik 
egy olyan trend, hogy működésük szinte minden szegmensébe 
igyekeznek beépíteni a fenntarthatósági szempontokat egy 
zöldebb jövő megteremtése érdekében. Érdemes külön is kiemelni 
a szingapúri jegybankot, a Monetary Authority of Singapore 
ugyanis a fentebb felsorolt szinte valamennyi témakörben 
aktívan tevékenykedik, és világszinten is a legkomplexebb 
zöld programot tudhatja magáénak. A szerzők a tanulmány 
során a teljesség igénye nélkül néhány főbb európai, ázsiai és  
latin-amerikai intézmény 2021-ben hozott intézkedéseit tekintik 
át. A Magyar Nemzeti Bank egyes rendelkezéseit  a kötetben egy 
külön tanulmány vizsgálja.

2. A jegybankok és nemzetközi 
szervezetek zöld intézkedései

2.1. Globális körkép

2.1.1. Az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájának főbb 
eredményei
Globális megállapodást kötöttek az államok az ENSZ 2021-es,  
197 állam részvételével lezajlott 26. éghajlatváltozási 
konferenciájának keretein belül. A Glasgow-ban, az Egyesült 
Királyság elnökletével megrendezett találkozó négy fő területet 
jelölt meg a klímacélok teljesítése érdekében: 1) mitigáció,  
2) adaptáció, 3) finanszírozás és 4) kollaboráció.  
Az éghajlatvédelmi csúcstalálkozón mind a négy területen 
előrelépés történt, többek között új kötelezettségvállalásokat 
helyeztek kilátásba a globális nettó zéró szén-dioxid-kibocsátás 
elérése érdekében, az adaptáció finanszírozása kapcsán 
pedig először sikerült globális megállapodást kötni. A COP26 
csúcstalálkozó legfontosabb eredménye a Glasgow Climate Pact 
elfogadása volt, amely nemcsak kiegészíti a Párizsi Megállapodás 
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végrehajtási szabálykönyvét (Paris Rulebook), de egyúttal életben 
tartja a globális felmelegedés 1,5 °C alatt tartásával kapcsolatos 
reményeket is (COP26, 2021).

2.1.2. Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Felelős multilaterális pénzügyi szervezetként – az éghajlatváltozás 
súlyos makrogazdasági és pénzügyi hatásainak mérséklésére 
irányuló globális erőfeszítésektől, valamint a tagországok 
ezirányú igényeitől vezérelve – az IMF az elmúlt években fokozta 
elkötelezettségét a klímaváltozással kapcsolatos kérdések kiemelt 
kezelése mellett, és megkezdte az ezzel kapcsolatos szaktudás 
kiépítését. Ezen törekvéseknek megfelelően a klímapolitikai 
aspektusok egyre hangsúlyosabban jelennek meg az IMF kiemelt 
jelentéseiben, szakpolitikai dokumentumaiban és a szervezet 
felügyeleti tevékenységében, hiszen időszerűvé vált az éghajlati 
és zöld aspektusok szisztematikus és stratégiai integrálása az 
IMF tevékenységébe. A Nemzetközi Valutaalap célja, hogy 
mandátumának megfelelően az ezen a területen meglévő 
szakértelmét a tagországok rendelkezésére bocsátva segítse 
tagjait az éghajlatváltozásból fakadó kihívások kezelésében 
és a megfelelő szakpolitikai válaszlépések koordinálásában 
(IMF, 2019).

Ezzel összhangban 2021 júliusában a szervezet ‘IMF Strategy 
to Help Members Address Climate Change Related Policy 
Challenges—Priorities, Modes of Delivery, and Budget 
Implications’ címmel egy munkaanyagot is publikált, amely 
áttekinti az IMF éghajlatváltozással kapcsolatos eddigi 
tevékenységeit, emellett az éghajlatváltozás finanszírozását érintő  
kérdéseket is boncolgat (IMF, 2021). A Nemzetközi Valutaalap 
továbbá kiemelten fontosnak tartja, hogy a koronaválságból 
való kilábalás során a döntéshozók mindent megtegyenek a zöld 
fellendülésért olyan döntések meghozatala révén, amelyek 
katalizálhatják a zöld beruházásokat, valamint hozzájárulnak 
a pénzügyi rendszer „zöldítéséhez” a gazdasági talpra állás 
elősegítése és a klímakatasztrófa valószínűségének csökkentése 
érdekében (IMF, 2022).
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2.1.3. Európai Központi Bank (EKB)
Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde 
számos nyilatkozatában kiállt az EKB „zöldebbé” tétele, illetve 
a zöld monetáris politika mellett. Az EKB 2021 júliusában hozta 
nyilvánosságra a stratégiai keretrendszer felülvizsgálatának 
eredményeit, amelynek keretében ambiciózus klímaügyi 
akciótervet fogadott el. Az EKB fontolóra veszi, hogy milyen 
klímaügyi megfontolások építhetők be a monetáris politikai 
keretrendszerbe, emellett a makromodellezésben is bővíti 
az elemzési kapacitásokat a klímaváltozás hatásainak 
figyelembevételével. Mindemellett figyelembe veszi a klímaügyi 
megfontolásokat a kockázatértékelés, a fedezeti keretrendszer és 
a vállalati kötvényvásárlások során is (EKB, 2021a).

Az európai bankfelügyelet területén az EKB a bankszektort érintő 
kulcsfontosságú kockázati tényezőként azonosította az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatokat, így a 2022–2024-re vonatkozó 
felügyeleti prioritások közé került az éghajlattal kapcsolatos, 
valamint a környezeti kockázatok megfelelő kezelése (EKB, 2022). 
Az Európai Központi Bank egyik kiemelten fontos intézkedése 
volt, hogy felmérte és ellenőrizte a klímakockázatokkal 
szembeni vállalati és banki kitettségeket. A 2021-es éghajlati 
stresszteszt jelezte, hogy a bankok és a vállalatok számára 
a zöld irányelvekhez való gyors alkalmazkodás költségei jóval 
kisebbek, mint amennyibe a tétlenség és a súlyos természeti 
katasztrófák kerülnének a jövőben. Az EKB továbbá 2021-ben 
elvégezte első, a klímaváltozásra való felkészültséget mérő 
értékelését is (EKB, 2021b). Az EKB a saját szervezetén belül folyó, 
klímaváltozással kapcsolatos (kutató)munka centralizálására  
2021 első negyedévében létrehozta az EKB Klímaváltozási 
Központját (EKB, 2021c), ami jelzi, hogy mind a gazdaság, mind 
az EKB politikája szempontjából egyre nagyobb jelentőséggel bír 
az éghajlatváltozás kérdése.
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2.1.4. Network for Greening the Financial System (NGFS)
Az NGFS 2021-ben is megerősítette elköteleződését az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a pénzügyi rendszer 
zöldítése mellett. A 2017-ben létrehozott Network for 
Greening the Financial System (NGFS) egy jelenleg 116 tagból 
és 19 megfigyelőből álló hálózat,14 amelynek tagjai szakmai 
tapasztalataik és a legjobb gyakorlatok megosztásán keresztül 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatkezelési eszközöket  
dolgoznak ki a pénzügyi szektor részére. A hálózat  
2021 márciusában publikálta az ‘Adapting central bank operations 
to a hotter world’ című jelentését, amely a klímakockázatok (fizikai 
és átállási) kezelését elősegítő jegybanki adaptációt mutatja be, 
különös tekintettel a hitelműveletekre, a hitelkockázat-mérséklési 
politikákra és az eszközvásárlásokra (NGFS, 2021a). A 2020-as  
évhez hasonlóan az NGFS 2021-ben is figyelmet fordított 
a klímaváltozáshoz kapcsolódó forgatókönyvek ismertetésére, 
ezenkívül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a klímavédelmi 
szempontok betartását kikényszeríteni hivatott bírósági eljárások 
is. Az NGFS ezért vizsgálatokat folytatott azzal kapcsolatban, 
hogy a klímavédelemmel összefüggő bírósági eljárások milyen 
mértékű kockázatot jelentenek a mikroprudenciális felügyeletre 
és a pénzügyi stabilitás monitorozására (NGFS, 2021b). Az NGFS 
a tagok közötti tudásmegosztás jegyében ‘Scenarios in Action’ 
című felmérést készített 31 tag közreműködésével, amelyben 
a hálózat összefoglalja a tagok által alkalmazott különböző 
forgatókönyv-elemzési módszereket (NGFS, 2021d). Emellett 
az NGFS decemberben megjelentette az első, klímavédelemmel 
kapcsolatos jegybanki közlemények készítésére szolgáló 
útmutatóját. A kézikönyv kiemeli, hogy egyetlen egzakt módszer 
alkalmazása helyett jegybankonként eltérő eljárást kell alkalmazni, 
hiszen a jegybankok eltérhetnek mind a mandátumukat, mind 
a közzétételi kötelezettségeket illetően (NGFS, 2021c).

14  Az NGFS honlapján elérhető információk szerint 2022. augusztus 24-én 
a hálózat 116 taggal és 19 megfigyelővel rendelkezett.   
https://www.ngfs.net/en/about-us/membership

https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
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2.1.5. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Az OECD kiemelt figyelmet fordít a zöld növekedésre és 
a fenntartható fejlődésre, továbbá a 2011-ben elfogadott  
Zöld Növekedési Stratégiája alapján fontos feladatának tekinti az 
e területen megfogalmazott célok megvalósítását, és az ezekkel 
kapcsolatos tagállami szakpolitikák támogatását. A szervezet 
a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is aktívan hozzájárult 
a zöld és fenntartható növekedés előmozdításához a már 
meglévő programjainak és eszközeinek folytatásával, valamint 
új kezdeményezések indításával. A 2021 májusában elindított 
Nemzetközi Klímaügyi Cselekvési Program (International 
Programme for Action on Climate, IPAC) célja, hogy rendszeres 
monitoring, a szakpolitikák értékelése és visszajelzés nyújtása 
révén támogassa a tagországok előrehaladását a szénmentes és 
ellenállóbb gazdaság megteremtése felé (OECD, 2021a). 2020 óta 
az OECD is figyelemmel kíséri a COVID-19 járvány alakulását, 
és a pandémia miatt bevezetett helyreállítási intézkedések 
környezeti vonatkozásainak azonosítása, valamint nyomon 
követése érdekében létrehozta a Zöld Helyreállítási Adatbázist 
(Green Recovery Database) (OECD, 2021b). Alapítóként továbbra 
is aktív tagja a Green Growth Knowledge Platformnak, ami egy 
nemzetközi szervezetekből és szakértőkből álló globális hálózat 
a zöld növekedéssel kapcsolatos elméletek és gyakorlatok 
vizsgálatára (OECD, 2012).

Az OECD 2021-ben számos rendezvénnyel és publikációval 
is hozzájárult a közös gondolkodáshoz a környezetvédelem, 
a zöld növekedés, a fenntarthatóság és a klímaváltozás területén. 
2021 márciusában az ENSZ által megfogalmazott fenntartható 
fejlődési célok finanszírozásáról tartott egyeztetést; az OECD 
Centre on Green Finance and Investment kutatóközpont 
októberben rendezte meg éves fórumát; novemberben pedig 
a Zöld Növekedési és Fenntartható Fejlődési Fórum (Green 
Growth and Sustainable Development Forum, GGSD Forum) 
keretében a városok és a közlekedési szektor zöld szempontú 
helyreállításáról szervezett konferenciát (OECD, 2021c).
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2.1.6. Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB)
A klímakockázatok pénzügyi stabilitási következményeinek 
vizsgálatában 2021-ben is fontos szerepet látott el a Financial 
Stability Board (FSB). A globális intézmény 2021. július 7-én 
átfogó ütemtervet (FSB Roadmap for Addressing  
Climate-Related Financial Risks) mutatott be az éghajlattal 
kapcsolatos pénzügyi kockázatok kezelésére, amely a szabályozó 
testületek és a nemzetközi szervezetek által többéves időtávon 
elvégzendő feladatokat vázolta fel négy kulcsterületen (vállalati 
szintű közzététel; adatok; sérülékenységek elemzése; valamint 
szabályozási és felügyeleti eszközök) (FSB, 2021a). Az FSB 
ütemterve a G20-csoport keretében működő Fenntartható 
Pénzügyi Munkacsoport munkájával összhangban készült el 
egy szélesebb fenntartható pénzügyi ütemterv kidolgozása 
céljából. Az FSB által 2015-ben felállított Task Force on  
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) munkacsoport 
a 2021. októberi státuszjelentésében arról számolt be, 
hogy 2021-ben felgyorsult a TCFD-ajánlások végrehajtása, 
globálisan a vállalatok több mint fele hozta nyilvánosságra 
a klímaváltozásból eredő kockázatait. Az ajánlások mellett 
már a 2600-at is meghaladja azon szervezetek száma, amelyek 
támogatásukat fejezték ki, a támogató intézmények száma 
pedig több mint egyharmadával nőtt a 2020. évi helyzetjelentés 
óta, azaz a TCFD-ajánlások napjainkra az éghajlatváltozással 
kapcsolatos jelentéstétel széles körben támogatott alapjává váltak 
(TCFD, 2021).

2.1.7. UNEP – Finance Initiative
Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja Pénzügyi 
Kezdeményezésének (United Nations Environment Programme 
Finance Initiative, UNEP FI) tagsága 2021-ben is tovább 
nőtt (UNEP FI, 2021a) és már több mint 450 pénzintézetet és  
100 támogató szervezetet foglal magában. A karbonsemleges 
gazdaságra való átállás támogatása érdekében áprilisban 
létrehozták a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) 
kezdeményezést. A kezdeményezéshez a 130 ezer milliárd USD  
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tőkével rendelkező pénzintézetek csatlakoztak, amely a pénzügyi 
rendszernek nagyjából a 40%-át fedi le. A GFANZ-hez tartozó 
négy szövetségből három az UNEP FI égisze alá tartozik:  
a Net-Zero Banking Alliance, amelyet 2021 áprilisában indítottak 
el és már több mint 100 tagja van; a 2019-ben létrehozott,  
60 tagot számláló Net-Zero Asset Owner Alliance; valamint 
a 2021 júliusában kezdeményezett Net-Zero Insurance Alliance. 
A Principles for Responsible Banking (PRB) kezdeményezés 
keretein belül 2021-ben a PRB 28 aláírója kötelezte el magát 
a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés előmozdítása, 
és az ügyfelek pénzügyi egészségének támogatása mellett 
(UNEP FI, 2021b). A TCFD tapasztalataira építve a UNEP FI 
2021-ben társalapítója volt a természettel kapcsolatos pénzügyi 
közzétételekkel foglalkozó munkacsoportnak (Taskforce on 
Nature-related Financial Disclosures, TNFD). A munkacsoport 
35 tagja és több mint 100 intézmény dolgozik a 2023-ig elkészülő 
keretrendszer létrehozásán (UNEP FI, 2021a).

2.2. A nyugati jegybankok 2021-es kezdeményezései

2.2.1. Banca d’Italia
Az olasz jegybank, a Banca d’Italia 2021-ben több klímaváltozással 
és zöldkötvénypiaccal foglalkozó tanulmányt publikált. A ‘Central 
Banks, Climate Risks and Sustainable Finance’ címmel megjelent 
kiadvány elsődlegesen jegybanki nézőpontból vizsgálja az 
éghajlatváltozáshoz kötődő kockázatokat és azok gazdasági 
következményeit (Bernardini et al., 2021). A Banca d’Italia 
kiemelt figyelmet fordít a zöldkötvénypiacra, ennek keretében 
két átfogó elemzést tett közzé ‘Green Bonds: the Sovereign Issuers’ 
Perspective’ (Doronzo et al., 2021) és ‘Everything you always 
wanted to know about green bond’ (Liberati & Marinelli, 2021) 
elnevezéssel. Míg előbbi tanulmány alapvetően a zöldkötvénypiac 
fejlődését és szuverén kötvénykibocsátói szempontból 
a zöldkötvények előnyeit és hátrányait tekinti át, addig utóbbi 
az ESG-kötvénypiac globális kínálatát helyezi középpontba.  
2021 májusában az olasz G20-elnökség alkalmából a Banca d’Italia  
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és a BIS Innovation Hub zöld és innovatív technológiai kihívások 
megoldását célzó versenyt hirdetett, amelyre több mint  
25 országból érkezett összesen 99 innovatív megoldási ötlet 
(Banca d’Italia, 2021a). A jegybankok közötti zöld együttműködést 
erősítve a Banca d’Italia és a Bank of England (BoE) közös kutatási 
konferenciát tartott, amelynek legfőbb célja a döntéshozók közötti 
viták ösztönzése volt a klímaváltozás makropénzügyi hatásaival 
és a zéró kibocsátásra való átállással kapcsolatosan (Banca 
d’Italia, 2021b).

2.2.2. Banco de España
A Banco de España 2021-ben csatlakozott a BIS második, 
jegybankok számára fenntartott EUR-ban denominált zöldkötvény 
befektetési alapjához. Emellett a spanyol jegybank elfogadta az 
Eurorendszer (the Eurosystem) által kidolgozott közös elveket 
a fenntartható befektetésekre, amelyek segítik az euroövezet 
tagállamait a karbonsemleges gazdaságra való átállásban (Banco 
de España, 2021). A jegybank a honlapján emellett külön aloldalt is 
működtet a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásbázis bővítésére.

2.2.3. Banco de Portugal
A Banco de Portugal 2021-ben bejelentette, hogy csatlakozik 
a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements, 
BIS) által létrehozott, jegybankok számára fenntartott, EUR-ban 
denominált zöldkötvény befektetési alaphoz. A portugál jegybank 
korábban már részt vett a BIS USD-ben denominált befektetési 
alapjában, az újabb lépéssel pedig tovább erősíti klímavédelmi 
elköteleződését (Banco de Portugal, 2021). Az Európai Beruházási 
Bank (European Investment Bank, EIB) és a Banco de Portugal 
közös virtuális konferenciát is tartott 2021. március 15-én, 
amelynek keretében a résztvevők kiemelték, hogy a zöld 
és digitális beruházás jelenti az egyik legfőbb megoldást 
a koronavírus okozta válságból való kilábalásra (EIB, 2021).

2.2.4. Bank of England (BoE)
A Bank of England napirendjében 2021-ben is kiemelt 
figyelmet kapott a pénzügyi rendszer zöldítése, ennek 
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eredményeképpen 2021 nyarán mérföldkőhöz érkezett a jegybank: 
klímakockázatokkal kapcsolatos stressztesztet jelentett be.  
A ‘2021 Biennial Exploratory Scenario: Financial Risks from 
Climate Change’ című dokumentum szerint a stresszteszt célja 
az Egyesült Királyság teljes pénzügyi rendszerének fizikai 
és átmeneti kockázatokkal szembeni ellenálló-képességének 
vizsgálata, három szcenáriót alapul véve. A BoE első ízben 
tesztelte mind a bankokat, mind pedig a biztosítókat, ehhez egy 
kézikönyvet is publikált honlapján a résztvevő intézmények 
számára (Bank of England, 2021a).

A 2016-ban bevezetett vállalati kötvényvásárlási keretrendszerének 
(Corporate Bond Purchase Scheme, CBPS) zöldítését is célként 
tűzte ki a BoE. 2021 májusában egy munkaanyagot jelentetett 
meg, amelynek célja a CBPS-en keresztüli szénmentesítés 
ösztönzőinek és eszközeinek feltérképezése volt, novemberben 
pedig ennek folyományaként a BoE a CBPS zöldítésével 
kapcsolatos állásfoglalását is közzétette (Bank of England, 2021b). 
A TCFD-ajánlásoknak megfelelően a BoE 2021 nyarán 
immár második, klímakockázatokkal kapcsolatos jelentését 
publikálta. A jelentés szerint 2020-ban nagyjából a felével 
sikerült csökkenteni a jegybank fizikai műveleteivel (épületek 
áramellátása, bankjegynyomtatás, légi közlekedés) összefüggésbe 
hozható károsanyag-kibocsátást. Bár ehhez a csökkenéshez 
a járványhelyzet is hozzájárult, a BoE szerint legnagyobb részben 
a megújuló energiaforrásból termelt villamosenergiára való 
áttérésnek köszönhető a csökkenő tendencia. A jegybank célja 
továbbra is az, hogy a károsanyag-kibocsátást 63%-kal csökkentse 
2016 és 2030 között (Bank of England, 2021c). 2021 októberében 
a Financial Conduct Authority-vel közösen felállított Climate 
Financial Risk Forum (CFRF) immár a második kézikönyvét 
publikálta, amely a pénzügyi szervezetek klímakockázatainak 
kezelésében nyújt segítséget a szervezeteknek. A kézikönyv 
főként a kockázatok elemzésére, szcenárióelemzésre, közzétételre, 
innovációra, az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokra és 
a különféle metrikákra fókuszál (Bank of England, 2021d).
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2.2.5. Bank of Greece (BoG)
A Bank of Greece (BoG) 2021-ben létrehozta klímaváltozási 
és fenntarthatósági központját Climate Change and 
Sustainability Centre néven, amelynek elsődleges célkitűzése 
az éghajlatváltozással kapcsolatos jegybanki intézkedések 
összehangolása, és a fenntarthatósági szempontok 
beépítése a jegybanki működésbe. Ezenkívül tanácsokat ad 
a jegybank különféle szakterületeinek a fenntarthatósággal és 
a klímaváltozással kapcsolatos ügyeket illetően (Stournaras, 2021).

2.2.6. Banque de France (BdF)
A Banque de France (BdF) elnöke, François Villeroy de Galhau 
2021 elején bejelentette, hogy – a felelős befektetési stratégiával 
összhangban – a francia jegybank 2024 végére teljesen kizárja  
22 milliárd EUR értékű befektetési portfoliójából azon 
vállalatokat, amelyek kőszénnel kapcsolatos tevékenységet 
folytatnak. Emellett 2021-től kezdve minden olyan vállalatot 
is kizár a befektetési portfoliójából, amely forgalmának több 
mint 10%-a kőolajból, palagázból, olajhomokból, valamint 
ezen fosszilis energiahordozók kitermelése érdekében végzett 
sarkvidéki és mélytengeri kutatásból származik (Banque de 
France, 2021a). A jegybanki struktúrában is változások álltak be, 
miután a BdF úgy döntött, hogy létrehoz egy klímaközpontot 
Climate Change Centre néven, amelynek fő feladata a jegybankon 
belüli klímaügyek koordinálása és monitorozása. A központ 
2021 áprilisában kezdte meg működését Nathalie Aufauvre 
elnöklésével. A tudásmegosztás érdekében a Banque de 
France 2021-ben három szemináriumot is rendezett, amelyek 
a klímaváltozás és a klímakockázatok hatásait vizsgálták.  
2021 novemberében ‘Climate Risk measurement of assets eligible 
as collateral for refinancing operations – focus on Asset Backed 
Securities’, júliusban ‘Climate Change in Developing Countries: 
Global Warming Effects, Transmission Channels and Adaptation 
Policies’, míg áprilisában ‘No country is an island: International 
cooperation and climate change’ címmel értekeztek a témában 
a szakértők (Banque de France, 2021b).
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2.2.7. Banque centrale du Luxembourg (BCL)
A Banque centrale du Luxembourg (BCL) 2021-ben  
fontos – a pénzügyi szektor részére sürgős intézkedéseket 
előrevetítő – kutatási eredményeket prezentált a luxemburgi 
pénzügyi intézmények éghajlatváltozásnak való kitettségével 
kapcsolatban. A jelentés szerint a luxemburgi bankok nem 
készültek fel a klímaváltozás jelentette kockázatokra, miközben az 
uniós tagállamok közül Luxemburg az egyik legkitettebb a fizikai 
kockázatoknak (1980 és 2017 között az ország 718 millió EUR  
értékű veszteséget szenvedett el az éghajlatváltozás miatt) 
(Morell, 2021).

2.2.8. Banque Nationale de Belgique
A belga jegybank klíma- és környezeti kockázatokkal foglalkozó 
hubot hozott létre 2021-ben. Az új, intézményközi szervezeti 
egység feladata az éghajlati kockázatokkal kapcsolatos információk 
megosztása és az együttműködés fokozása. A jegybank azt 
is bejelentette, hogy a saját szénlábnyomának csökkentésén 
folyamatosan dolgozik, így az energia- és papírfogyasztás 
csökkentése, valamint a fenntartható hulladékkezelés prioritásként 
szerepel az intézmény mindennapjaiban (NBB, 2021).

2.2.9. Central Bank of Ireland
A Central Bank of Ireland 2021-ben bejelentette, hogy csatlakozik 
a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által létrehozott, jegybankok 
számára fenntartott USD-ben denominált zöldkötvény befektetési 
alaphoz (Central Bank of Ireland, 2021c). Az ír jegybank kutatások 
publikálásával is igyekszik hozzájárulni a klímaváltozás elleni 
küzdelemhez. A Central Bank of Ireland 2021-ben két fontos 
elemzést tett közzé az éghajlatváltozással kapcsolatban. Az egyik 
publikáció ‘Green Bonds: A Snapshot of Global Issuance and 
Irish Securities Holdings’ címmel az európai zöldkötvénypiacot 
és az ír zöldkötvény-tulajdonosok összetételét vizsgálja (Central 
Bank of Ireland, 2021a). A másik publikáció ‘Understanding the 
Future of Insurance: Climate & Emerging Risk’ címmel jelent 
meg és elsődleges célja volt felmérni az ír biztosítási szektor 
klímakockázatokkal szembeni felkészültségét. Mindezek mellett 



— 133 —

Fenntarthatóság a gyakorlatban

az ír jegybank egy klímaváltozással foglalkozó szervezeti egységet 
(Climate Change Unit) is létrehozott a jegybanki szervezeten belül 
az egyre növekvő klímakihívások kezelésére (Central Bank of 
Ireland, 2021b).

2.2.10. Croatian National Bank (HNB)
A Croatian National Bank (Hrvatska Narodna Banka, HNB)  
2021 júniusában csatlakozott az NGFS-hez, amellyel a horvát 
jegybank fontos lépést tett a nemzetközi klímavédelmi 
együttműködés felé. Emellett a HNB a pénzügyi szektorban 
folytatott felmérésével rávilágított arra, hogy a horvát bankok, 
bár tisztában vannak a klímakockázatokkal, alábecsülik az 
ezen kockázatoknak való kitettségüket, miközben – utóbbival 
párhuzamosan – túlbecsülik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállásból fakadó lehetőségeket. A jelentésből az 
is kiderül, hogy a pénzügyi intézmények az üzleti tevékenységük 
adaptálásához szabályozási útmutatást és támogatást várnak 
el a jegybanktól, amely jól mutatja a központi bankok 
nélkülözhetetlen szerepét a pénzügyi szektor felkészítésében 
a fizikai és átmeneti kockázatokra. A Croatian National Bank és 
az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) 
közös, 2021. április 29-én tartott online rendezvénye szintén 
a pénzügyi rendszer szerepét emelte ki a gazdaság zöldítésében 
(HNB, 2021).

2.2.11. Danmarks Nationalbank
A Danmarks Nationalbank a zöldkötvény-piac fejlődése 
szempontjából rendkívül fontos közleményt adott ki 2022 elején: 
a dán jegybank 2022. január 19-én kibocsátotta az ország első, 
tízéves zöld államkötvényeit a ‘the Kingdom of Denmark’s 
Green Bond Framework’ keretrendszerrel összhangban.  
A zöldkötvény-kibocsátásból származó bevételekből a kormányzat 
a megújuló energiatermelésre és a közlekedési szektor zöldítésére 
fókuszáló kormányzati projekteket finanszírozza (Danmarks 
Nationalbank, 2021a). A dán jegybank a klímaváltozás 
és a jegybankok szerepéről is publikált egy anyagot még  
2021 júliusában. A ‘Climate Change and the role of central 
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banks’ című jelentés hangsúlyozza, hogy a klímaváltozás és 
a zöld gazdaságra való átmenet kockázatokkal járhat a pénzügyi 
rendszerre nézve. A jelentés kiemeli, hogy a jegybankok között 
egyetértés mutatkozik abban a tekintetben, hogy a központi 
bankoknak figyelemmel kell kísérniük a klímaváltozás 
árstabilitásra gyakorolt esetleges kockázatait. Abban ugyanakkor 
még nincs egyetértés, hogy a jegybankoknak mennyiben kell 
hozzájárulniuk az átmenethez (Danmarks Nationalbank, 2021b).

2.2.12. De Nederlandsche Bank (DNB)
A De Nederlandsche Bank (DNB) kiemelt figyelmet fordít mind 
a klímaváltozáshoz köthető kockázatok azonosítására és kezelésére, 
mind az energiaátmenet elősegítésére. A holland jegybank 
2021 márciusában publikálta első jelentését a klímaváltozásból 
fakadó pénzügyi kockázatokról és lehetőségekről, amely 
összhangban áll a Financial Stability Board Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures nevű munkacsoport 
céljával. A jelentés bemutatja azon jegybanki felelősségi körben 
tehető lépéseket, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos 
kockázatok azonosítására és mérséklésére szolgálnak. Ezek 
a lépések – összhangban a jegybanki mandátummal – az eszköz-  
és forráskezelés, a pénzügyi szektor felügyelete, a gazdasági 
tanácsadás és statisztikák közzététele (DNB, 2021a).

A holland jegybank új klímaváltozási stratégiát (Sustainable 
Finance Strategy 2021–2025) fogadott el 2021 júliusában, amely 
meghatározza a jegybank éghajlatváltozással kapcsolatos főbb 
célkitűzéseit. Ezzel összhangban a jegybank külön szervezeti 
egységet hozott létre Sustainable Finance Office néven az 
éghajlatváltozáshoz köthető kockázatok értékelésére és kezelésére, 
valamint a fenntartható pénzügyi stratégiájának implementálására 
(DNB, 2021b).

A DNB a tavalyi év során felmérést is végzett a holland 
pénzügyi intézmények körében, amely alapján megállapította, 
hogy a legtöbb pénzintézet nem kezeli megfelelően 
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a klímaváltozáshoz köthető kockázatokat, mindössze a bankok 
10%-a építi be a fenntarthatóságot az általános kockázatkezelésébe 
(Caswell, 2021a). Az ENSZ 26. éghajlatváltozási konferenciája 
alkalmából számos zöld célt támogató ígéretet fogalmazott 
meg a DNB. Ezek között szerepel a fenntartható monetáris 
politika, a fizetési rendszer és jegybanki működés támogatása, 
a klímakockázatoknak ellenálló pénzügyi rendszer kialakítása 
és a fenntarthatóságról szóló statisztikák és adatok közzététele 
(DNB, 2021c).

2.2.13. Eesti Pank (Bank of Estonia)
Az Eesti Pank (Bank of Estonia) 2021 őszén új akciótervet fogadott 
el, amely cselekvési tervet irányoz elő a fenntartható fejlődéssel 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra. A bank 
cselekvési tervének irányítására új koordinációs testületet hozott 
létre, amelyet az észt jegybank alelnöke vezet. Az akcióterv 
számos területen meghatározza a jegybank előtt álló feladatokat: 
többek között célként tűzte ki az éghajlatváltozás kezeléséhez 
szükséges adathiány leküzdését; 2023-tól évente tesz majd közzé 
TCFD-jelentést a nem monetáris politikai portfólióját illetően, 
ezenkívül célként tűzték ki a klímaváltozás gazdaságra és 
pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásával kapcsolatos tanácsadást 
is a kormány számára (Eesti Pank, 2021).

2.2.14. Latvijas Banka
A Latvijas Banka 2021 szeptemberében nemzetközi konferenciát 
tartott ‘Sustainable Economy in Times of Change’ címmel, 
amely többek között a jegybankok és a pénzügyi szektor 
szerepét emelte ki a fenntartható gazdaságra való átállásban 
(Latvijas Banka, 2021a). Ezzel összefüggésben a jegybank 
2021 novemberében elfogadta fenntarthatósági stratégiáját 
(Sustainability Strategy), amelynek célkitűzései között említhetők 
a fenntartható monetáris politika és pénzügyi rendszer, 
a fenntartható készpénzforgalom, a fenntartható befektetések 
és a fenntartható jegybanki működés megteremtése (Latvijas 
Banka, 2021b).
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2.2.15. Lietuvos Bankas
Litvánia jegybankja, a Lietuvos Bankas is több fontos bejelentést 
tett 2021-ben a klímaváltozás kezelésével összefüggésben. 
Döntés született többek között arról, hogy a felelős befektetési 
elveket és a klímaszempontokat figyelembe fogja venni 
a portfóliókezelésnél, ezenkívül beépíti az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatokat a felügyeleti eljárásokba (Lietuvos 
Bankas, 2021a). 2021. szeptember 7-én jelentette meg a jegybank  
a szén-dioxid-kibocsátását taglaló kiadványát ‘CO2 Footprint 
Report’ címmel, amelyet évente publikál (Lietuvos Bankas, 2021b).

2.2.16. Österreichische Nationalbank (OeNB)
Az osztrák jegybank 2021. október 7-én a SUERF – The European 
Money and Finance Forummal közösen online konferenciát 
szervezett ‘Climate protection: state of play, division of labor, 
steps forward’ címmel. A rendezvényen a magas szintű 
szakértők áttekintették a klímavédelem érdekében tett főbb 
globális és európai lépéseket. A konferencia rávilágított arra, 
hogy a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez elengedhetetlenül 
szükséges a különféle politikák közötti szinergia és koordináció 
megteremtése (OENB, 2021a).

Az OeNB a 2021-es Pénzügyi Stabilitási Jelentésében publikált 
egy klímastresszteszttel kapcsolatos tanulmányt, amelynek 
keretein belül a szén-dioxid árazás osztrák bankrendszerre 
gyakorolt hatását vizsgálták. Az eredmények rávilágítottak 
arra, hogy rendezetlen átmenet esetén jelentős negatív hatások 
érnék a gazdaság bizonyos ágazatait, ideértve a mezőgazdaságot 
és a közlekedési szektort, ezekben ugyanis jelentős mértékben 
emelkedne a nemteljesítési arány (OENB, 2021b).

2.2.17. Suomen Pankki (Bank of Finland)
A Suomen Pankki (Bank of Finland, BoF) is tovább erősítette 
elköteleződését az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt, hiszen 
új jegybanki stratégiájának középpontjába a fenntartható fejlődést 
és a gazdasági stabilitást helyezte. Ezen cél elősegítése érdekében 
a finn jegybank kiemelten kezeli a felelős befektetési elvek 
kidolgozását és befektetései során az alábbi három megközelítést 
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alkalmazza: 1) ESG-integráció, 2) normaalapú szűrés (norm-based 
screening) és 3) tematikus befektetések (Suomen Pankki, 2021).

2.2.18. Sveriges Riksbank
A Sveriges Riksbank éghajlatvédelmi felelősségét hangsúlyozva 
2021-től kizárólag olyan vállalati kötvényeket vásárol, amelyek 
teljesítik a nemzetközi fenntarthatósági szabályokat (Sveriges 
Riksbank, 2021a). Ezzel összefüggésben a Riksbank legújabb 
klímaváltozási jelentésében ismerteti, hogy miért elengedhetetlen 
a klímaváltozás figyelembevétele a jegybanki mandátum 
teljesítésében, valamint egy felelős jegybanki stratégia felállítása 
a klímakockázatok kezelésére. A jelentés emellett nemzetközi 
klímavédelmi perspektívából áttekinti a svéd pénzügyi rendszer 
működését is (Sveriges Riksbank, 2021b).

2.2.19. Federal Reserve System (Fed)
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve System 
(Fed) viszonylag széles hatáskörrel rendelkezik a pénzügyi 
rendszer éghajlattal kapcsolatos kockázatainak mérlegelésére 
és enyhítésére. Bár az utóbbi években a Fedet számos 
kritika érte amiatt, hogy nem tesz eleget a klímavédelemért,  
Joe Biden amerikai elnök beiktatása óta a jegybank az eddiginél 
nagyobb figyelmet szentel az éghajlati kérdéseknek (Geman 
& Freedman, 2021). A pénzügyi rendszer stabilitását érintő 
klímakockázatok felmérésével és kezelésével foglalkozó,  
2021 márciusában felállított bizottság, a Financial Stability 
Climate Committee (FSCC) makroprudenciális perspektívában 
látja el feladatát számos nemzetközi és hazai hatósággal 
együttműködésben, kiegészítve a mikroprudenciális hatáskörrel 
rendelkező és a New York-i Fed alelnöke, Kevin Stiroh által 
vezetett felügyeleti klímabizottság (Supervision Climate 
Committee, SCC) munkáját (Centralbanking, 2021a).

A Fed számos tanulmányt és egyéb publikációt jelentet meg 
annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás 
negatív hatásaira. E tekintetben újításnak számított egy  
2021 augusztusában publikált kutatásuk, amelyben 124 ország 
GDP- és hőmérsékletadatait vizsgálva arra a következtetésre 
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jutottak, hogy a hőmérséklet megemelkedése „nagyon erős” 
negatív hatással lesz az egy főre eső GDP növekedésére, 
valamint kihathat a gazdasági tevékenység megoszlásának 
egészére is, volatilitást idézve elő. A kutatás a növekedési 
kockázatok eloszlását vizsgálta, amit összekötött a napi 
hőmérsékletingadozásokkal. Ez alapján pedig megállapította, 
hogy a lefelé mutató kockázatok jelentősebb mértékben kötődnek 
a hőmérsékleti szinthez, mint a felfelé mutató kockázatok 
(Caswell, 2021b).

Az éghajlatváltozás és a klímasemleges gazdaságra történő átállás 
nyomán rendszerszintű kockázatok jelenhetnek meg a pénzügyi 
szektorban. Ez a felismerés vezette 2021-ben a Fed New York-i 
tagbankját arra, hogy egy új stressztesztelési eljárást dolgozzon ki 
a pénzügyi intézmények klímakockázatokkal szembeni ellenálló 
képességének felmérésére. Ennek keretében a globális nagybankok 
tőkehelyzetét és klímakockázati kitettségét vizsgálták a fosszilis 
tüzelőanyagok árának 2020-as összeomlásakor (Jung et al., 2021).

2.3. Az ázsiai jegybankok és a fenntarthatóság

2.3.1. Bank Negara Malaysia (BNM)
A maláj jegybank (Bank Negara Malaysia, BNM) ‘Climate Change 
and Principle-Based Taxonomy’ (CCPT) címmel 2021. április 30-án  
kiadta zöldtaxonómiáját a pénzügyi intézmények részére, 
amelyben az üzleti tevékenységek klímavédelmi szempontú 
besorolásánál külön hangsúlyt fektet az egyes szektorok 
és szereplők által már meghozott konkrét fenntarthatósági 
intézkedésekre. A taxonómia megalkotása illeszkedik a hasonló 
délkelet-ázsiai törekvések sorába, a Délkelet-Ázsiai Nemzetek 
Szövetsége (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 
ugyanis a tavalyi év végén szintén saját taxonómiát jelentetett 
meg (Bank Negara Malaysia, 2021a).

A BNM a klímaváltozás pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásának 
megértése érdekében 2019 óta a szektor szereplőivel együtt közös 
bizottságot működtet (Joint Committee on Climate Change, JC3), 
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amelynek támogatásával 2021. december 27-én konzultációra 
bocsátották a klímakockázatok értékelésére és klímaszcenáriók 
elemzésére vonatkozó iránymutatást (Exposure Draft on Climate 
Risk Management and Scenario Analysis). A dokumentum 
elvárásokat fogalmaz meg a pénzügyi intézményekkel szemben 
arra vonatkozóan, hogy hogyan integrálják üzleti és kockázati 
stratégiáikba a fenntarthatósági megfontolásokat. Emellett 
a JC3 tagjai támogatták azt a javaslatot is, hogy 2024-től az 
intézmények számára kötelező legyen a TCFD elveinek megfelelő 
nyilvánosságra hozatal (Securities Commission Malaysia, 2021).

A Bank Negara Malaysia mindezeken túl a JC3 égisze alatt 
virtuális konferenciát is szervezett ‘FinanceForChange’ néven, 
amelyen a résztvevők áttekintették a jegybank klímaváltozással 
kapcsolatos szerepét, a különféle finanszírozási formákat (Bank 
Negara Malaysia, 2021b).

2.3.2. Bank of Japan (BoJ)
A japán jegybank 2021 júliusában hirdette meg a klímastratégiáját, 
amelyben az éghajlatváltozással összefüggő feladatait vette 
számba olyan területeken, mint a monetáris politika, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának biztosítása, a kutatás, a nemzetközi 
pénzügyi együttműködés, valamint a bank üzleti tevékenysége 
és külső kommunikációja. A stratégia égisze alatt létrehoztak 
egy Climate Coordination Hub nevű munkacsoportot, amelynek 
célja, hogy platformot biztosítson a jegybankon belül a különféle 
szervezeti egységek zöld pénzügyekkel és fenntartható 
stratégiákkal kapcsolatos tudásmegosztásának, emellett 
koordinatív feladatokat is ellát a zöld gazdaságra való átállás 
során felmerülő egyéb feladatok esetében (Bank of Japan, 2021a).

A BoJ 2021 szeptemberében zöldhitel-programot is 
meghirdetett Climate Response Financing Operations néven.  
A zöldhitel-programon keresztül a BoJ 0%-os kamatszint mellett 
biztosít egyéves futamidővel zöldcélú projektek és beruházások 
finanszírozására forrásokat a japán pénzügyi közvetítőrendszer 
kiválasztott szereplői számára. A tervek szerint a program 
2031. március 31-ig tart (Bank of Japan, 2021b).
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2.3.3. Bank of Korea (BoK)
Dél-Korea jegybankja a 2020 júniusában bejelentett, ‘BOK 2030’  
nevű stratégiájában rögzített ígértével összhangban – miszerint 
vezető szerepet fog játszani a klímaváltozással kapcsolatos 
pénzügyi kérdések rendezésében – 2021 áprilisában 
létrehozta a Climate Change Response Task Force elnevezésű, 
klímaváltozással foglalkozó munkacsoportját a jegybank 
klímaváltozással kapcsolatos stratégiájának kidolgozása céljából. 
A munkacsoport 2021 októberi jelentése szerint eddig főként 
kutatásokkal és elemzésekkel foglalkoztak, ezenkívül azt vizsgálják, 
milyen monetáris politikai eszközökkel (zöld hitelek kkv-knak) 
ellensúlyozhatják a klímaváltozás negatív gazdasági és pénzügyi 
hatásait. Emellett a BOK 2021 szeptemberi közleménye szerint az 
ESG-szempontokra fokozottan odafigyelnek a devizaeszközök 
kezelésekor (a BOK a negative screening stratégiát alkalmazza), 
illetve egy saját fejlesztésű negatív szűrési rendszer létrehozását 
is kilátásba helyezték két–három éven belül (Bank of Korea, 2021).

2.3.4. Bank of Russia (CBR)
Az orosz jegybank (Central Bank of the Russian Federation, CBR) 
is több fontos lépést tett a pénzügyi rendszer zöldítése érdekében 
a 2021-es év során. A CBR 2021 júliusában a részvénytársaságok 
számára ajánlásokat fogalmazott meg az ESG-faktorok (környezeti, 
társadalmi és irányítási) közzétételével kapcsolatban. A vállalatok 
egyénileg határozhatják meg, milyen formában és miről szeretnének 
riportálni, az üzleti tevékenységük jellegétől és méretétől függően. 
Az intézkedés célja a befektetési hajlandóság növelése, a felelős 
vállalatirányítás fokozása, valamint a befektetők, az állam és 
a közintézmények közötti kapcsolatok javítása. A jegybanki 
dokumentum az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi nyilvánosságra 
hozatali (TCFD) munkacsoport ajánlásaival, valamint a Global 
Reporting Initiative (GRI) sztenderdjeivel összhangban került 
kialakításra (Bank of Russia, 2021a).

A CBR a 2021-es év második felében bejelentette, hogy 
csökkenteni fogja azoknak a bankoknak a tőkekövetelményeit, 
amelyek környezetbarát projektekre nyújtanak hitelt.  
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Ugyanakkor, szigorítani fogja az azon bankokra vonatkozó 
követelményeket, amelyek hitelt nyújtanak a környezeti 
terhelésüket eltitkoló vállalatoknak. A jegybank figyelembe fogja 
venni a zöld, valamint a kevésbé környezetbarát, úgynevezett 
„barna” projektek szabályozása kapcsán az éghajlatváltozásból 
eredő kockázatokat is. Az orosz jegybank 2021 őszén azt is 
bejelentette, hogy hosszú távú stresszteszt kifejlesztésén dolgozik, 
amelynek keretein belül a szénmentesítés gazdaságra gyakorolt 
hatását vizsgálnák. A tervek szerint két szcenáriót vesznek 
majd alapul, az egyik a 2030-ig, a másik pedig a 2050-ig tartó 
időszakra vonatkozik. Az intézmény célja az, hogy a szénmentes 
gazdaságra való átállás orosz gazdasági szerkezetre gyakorolt 
hatását feltérképezzék.

A következő három év feladatait a CBR 2021 novemberében 
publikált klímastratégiája határozza meg. A dokumentum szerint 
a jegybank

–  részt vesz a piaci infrastruktúra és

–  a fenntartható fejlődést szolgáló finanszírozási eszközök 
kidolgozásában;

–  valamint ösztönözni fogja a vállalatokat az ESG-kritériumok 
alkalmazására.

A CBR szerint kulcsfontosságú a klímakockázatok hatásával 
kapcsolatos rendszeres stresszteszt végzése is. Emellett, az 
orosz jegybank kiemelt feladatának tekinti a prudenciális 
szabályozásra és felügyeletre vonatkozó javaslatok kidolgozását 
is, amellyel ösztönöznék a pénzintézeteket az ESG-kockázatok 
figyelembevételére. A CBR célja még ezenkívül a fenntartható 
fejlődés elveinek saját működési folyamatába való bevonása (Bank 
of Russia, 2021b).

2.3.5. Monetary Authority of Singapore (MAS)
A szingapúri jegybank a zöld pénzügyek fejlesztését tekintve 
Ázsia egyik legproaktívabb jegybankja, működésének 
szinte minden szegmensébe beilleszti a fenntarthatósági 
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szempontokat. Mindez azért is rendkívül fontos, mert Szingapúr 
pénzügyi szektora kulcsszerepet tölthet be a fenntartható és 
zöld pénzügyek előmozdítását tekintve az ázsiai régióban. 
Mindezen célok megvalósítása érdekében a szingapúri 
jegybank az elmúlt évben aktív lépéseket tett a városállam 
pénzügyi életének zöldítése érdekében, amely főként abban 
nyilvánult meg, hogy szorgalmazta a pénzügyi intézmények 
döntéshozatali folyamataiba az ESG-kritériumok beépítését; 
támogatta a zöld pénzügyeket érintő különféle irányelvek és 
standardok kialakítását, valamint a kapacitásfejlesztést; ezenkívül 
kezdeményezéseivel előmozdította a zöldkötvény-piac fejlődését.

A 2019-ben meghirdetett zöld pénzügyi akcióterv (Green Finance 
Action Plan) égisze alatt a MAS még 2020. november 24-én 
a világon egyedülállónak számító támogatási rendszert vezetett 
be Green and Sustainability-Linked Loan Grant Scheme (GSLS) 
néven, amely 2021. január 1-jén kezdte meg működését. A GSLS 
arra ösztönzi a bankokat, hogy zöld és fenntartható hitelekkel 
kapcsolatos keretrendszereket alakítsanak ki azért, hogy az ilyen 
finanszírozás a kis- és középvállalkozások számára is elérhetőbbé 
váljon (Monetary Authority of Singapore, 2021a). 2021-ben 
megkezdte működését a 2020. október 13-án létrehozott Singapore 
Green Finance Center (SGFC). A kutatóközpontot a londoni Imperial 
College Business School és a Singapore Management University 
(SMU) Lee Kong Chian School of Business tanszéke a szingapúri 
jegybank támogatásával indította el, célja pedig a zöld pénzügyekkel 
kapcsolatos kutatások végzése, valamint a tehetséggondozás. 
A központ létrehozása azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert ez volt 
az első, kimondottan zöld pénzügyekre fókuszáló kutatóközpont 
a városállamban (Monetary Authority of Singapore, 2021b).

2021. január 28-án a jegybank által összehívott munkacsoport, 
a Green Finance Industry Taskforce (GFIT) egy  
taxonómia-rendszert dolgozott ki a szingapúri székhelyű pénzügyi 
intézmények számára azért, hogy elhatárolhatók legyenek, melyek 
a zöld tevékenységek, illetve melyek azok, amelyek jelenleg 
még nem teljesen zöldek, de hozzájárulnak az átmenethez. 
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Más taxonómiáktól eltérően a konzultációs dokumentumban 
javasolt definíciós készlet átmeneti tevékenységeket (transition 
activities) is meghatároz, amelyek lehetővé teszik az elmozdulást 
a fenntarthatóság irányába, ugyanakkor a kiindulási helyzetet is 
figyelembe veszik. A GFIT a fenntartható tevékenységeket zöld 
kategóriába, az átmenetieket sárgába, míg a fenntarthatatlan 
tevékenységeket piros kategóriába sorolta (Monetary Authority 
of Singapore, 2021c).

A taxonómia mellett a GFIT 2021 januárjában egy kézikönyvet 
is kiadott, ‘Handbook on Implementing Environmental 
Risk Management’ címmel. A kiadvány útmutatásul szolgál 
a bankok, biztosítók és eszközkezelők számára a környezeti 
kockázatok kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokat 
illetően. 2021 júniusában a MAS online kereteken belül ismertette 
az első fenntarthatósági jelentését (Sustainability Report).  
Az anyag bemutatja a szingapúri jegybank éghajlatváltozással 
szembeni ellenállóképességének növelésére irányuló, valamint 
környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiáit; a zöld 
pénzügyi ökoszisztéma fejlesztését elősegítő kezdeményezéseit; 
illetve a fenntartható, legjobb gyakorlatok saját működésébe 
integrálásának lépéseit.

A közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatos szabályozást tekintve 
is termékeny év volt 2021. A MAS 2022 júniusától elvárja a pénzügyi 
intézmények éghajlattal kapcsolatos jelentéstételét a nemzetközi 
közzétételi keretrendszerekkel összhangban (Shiao, 2021). 
A MAS 2021 júniusában létrehozott egy 1,8 milliárd USD  
értékű zöld befektetési programot is Green Investments 
Programme (GIP) néven. A GIP célja, hogy létrehozzanak egy 
olyan, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló befektetési 
portfóliót, amely előmozdítja a zöld fókuszú állami befektetési 
stratégiákat a támogatott zöld projektek megvalósulásának 
katalizálásával (Kit, 2021).

2021. november 15-én azt is bejelentették, hogy a pénzügyi szektor 
fenntarthatósággal kapcsolatos adatigényének kielégítése céljából 
négy digitális platformot tesztelnek 2022 második feléig:
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–  Greenprint Common Disclosure Portal: a portál célja az  
ESG-közzétételi folyamatok egyszerűsítése lesz;

–  Greenprint Data Orchestrator: a platform több forrásból 
származó adatok aggreagálásában lesz hasznos a felhasználók 
számára;

–  Greenprint ESG Registry: a regiszter rögzíteni fogja az  
ESG-tanúsítványokat, illetve a minősítők által is hitelesített 
adatokhoz juthatnak hozzá a pénzügyi intézmények, vállalatok;

–  Greenprint Marketplace: a platform a zöld technológia terén 
jelen lévő szolgáltatókat kapcsolja össze befektetőkkel, pénzügyi 
intézményekkel és vállalatokkal a zöld technológiákat illető 
partnerségek és befektetések előmozdítása céljával (Gore, 2021).

A szingapúri jegybank a tervei szerint 2022 év végéig a teljes 
pénzügyi szektor klímastressztesztjét elvégzi különféle, az NGFS 
által kialakított forgatókönyvek mentén, figyelembe véve egyéb 
szabályozói hatóságok jógyakorlatait is (Monetary Authority 
of Singapore, 2021d). A zöld pénzügyekkel és a fenntartható 
gazdasággal kapcsolatos kutatás és oktatás támogatása érdekében 
a MAS egy újabb egyetem, ezúttal a National University of 
Singapore (NUS) kezdeményezését támogatta 2021 őszén.  
A The Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) 
tevékenységének középpontjában a hatásmérés és 
a klímakockázatokkal kapcsolatos különféle keretrendszerek 
kifejlesztése áll (NUS, 2021).

2.3.6. People’s Bank of China (PBOC)
A kínai jegybank – összhangban a 14. Ötéves terv (2021–2025) 
zöld fenntarthatósági célkitűzéseivel – a múlt évben is számos 
innovatív intézkedést tett a zöld pénzügyek fejlesztése érdekében. 
2021 áprilisában a kormány karbonsemlegességi céljait támogatva 
frissítette a 2015-ben bemutatott Zöldkötvény Projekt Katalógusát 
(Green Bond Endorsed Project Catalogue), és törölte a fosszilis 
energiát használó projekteket a listáról. A jegybank jelentős 
szerepet töltött be a nemzetközi együttműködés elmélyítésében is: 
részt vett a G20-országok első fenntartható pénzügyi ütemtervének 
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(G20 Sustainable Finance Roadmap) kidolgozásában, valamint 
jelentős lépéseket tett az Európai Unió és Kína közötti zöld 
taxonómiarendszerek harmonizálása terén (PBC, 2021a).  
Az ‘EU-China Common Ground Taxonomy – Climate Change 
Mitigation’ (CGT) című dokumentumban azonosításra kerültek 
a két régió keretrendszerei közötti hasonlóságok és különbségek, 
amely a várakozások szerint javítani fogja a globális fenntartható 
pénzügyi sztenderdek összehasonlíthatóságát, valamint az 
interoperabilitást (Gong & Merle, 2021).

A PBOC emellett 2021 nyarán mutatta be ‘Green Finance 
Evaluation Plan’ elnevezésű intézkedését, amely 2021 júliusával 
lépett hatályba azzal az elsődleges céllal, hogy 24 nagyobb kínai 
bankot – köztük állami bankokat is – zöldkötvény állományuk 
alapján értékeljen. A kínai jegybank már 2018 óta nyomon követte 
az intézmények zöldfinanszírozásait, azonban eddig csak a hitelek 
tartoztak az intézkedés hatálya alá. A zöldkötvények bevonása 
az értékelési keretbe a kínai zöldkötvény-piac gyors növekedését 
is jelzi, amely az Egyesült Államok után világszinten a második 
legnagyobb. Ugyanakkor, a zöldkötvények a teljes kínai 
kötvénypiac mindössze 1%-át teszik ki (Atici, 2021).

A PBOC 2021-ben egy refinanszírozási programot 
(Carbon Emission Reduction Facility, CERF) hirdetett  
a szén-dioxid-csökkentést és zöld fejlesztést célzó banki 
hitelek élénkítése érdekében. A szén-dioxid-kibocsátást 
célzó pénzügyi eszköz keretében a kereskedelmi bankok 
az általuk folyósított zöldhitelek összegének 60%-áig 
vehetnek fel kedvezményes hitelt 1,75%-os éves kamattal, 
amennyiben azokat a tiszta energiaforrásokkal és  
szén-dioxid-csökkentéssel kapcsolatos technológiákkal 
aktívan foglalkozó vállalatok számára helyezik ki. Emellett 
bevezettek egy másik, 31,48 milliárd USD (200 milliárd CNY)  
keretösszegű speciális jegybanki hitelprogramot is, amellyel 
a szén tiszta és hatékony felhasználását kívánják javítani a zöld és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődés előmozdítása érdekében 
(PBC, 2021b).
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2.4. Latin-amerikai példák

2.4.1. Banco Central do Brasil (BCB)
A brazil jegybank 2021. szeptember 15-én publikálta első ízben 
a társadalmi, környezeti és klímakockázatokkal kapcsolatos 
jelentését ‘Report on Social, Environmental and Climate-related 
Risks and Opportunities’ néven, amely a bank fenntarthatósági 
politikájának (Agenda BC#) keretében hozott intézkedéseket 
veszi számba. A BCB több fontos intézkedést is nyilvánosságra 
hozott a jelentés publikációjával egyetemben, többek között 
úgy határozott, hogy 2022 júliusától kötelezővé teszi a bankok 
számára az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok (például 
aszályok, erdőtüzek, áradások) stressztesztekbe való beépítését, 
összhangban a TCFD ajánlásaival (Mandl, 2021).

A brazil bankoknak ezenkívül 2023 júniusiáig kötelező lesz 
kvantitatív jelentést tenniük a klímakockázatokról, amelyet 
2022 decemberéig tartó információk alapján kell összeállítani. 
Brazíliában a bankoknak a társadalmi, környezeti és 
klímaügyekben már így is jelenteniük kell, de „csak” kvalitatív 
módon, a szeptemberi intézkedéscsomag ezt a hiányt pótolja 
(Centralbanking, 2021b).

2.4.2. Banco de México (Banxico)
Új, a környezeti és társadalmi kockázatok vizsgálatával és 
kezelésével foglalkozó szervezeti egységet hozott létre a mexikói 
jegybank 2021 októberében. A tervek szerint a szervezeti egység 
a fizikai és átmeneti kockázatok méréséhez és kezeléséhez 
fog megfelelő mérőszámokat kidolgozni, továbbá kialakítja 
a fenntartható hitel- és vagyonkezelés keretrendszerét is. 
Mindemellett ösztönözni fogja a fenntarthatósági szempontok 
hosszú távú infrastrukturális projektekbe való beépítését is 
(Centralbanking, 2021c).

Bár különálló TCFD-jelentést egyelőre nem tett közzé 
a Banxico, a 2021-es Pénzügyi Stabilitási Jelentésében említette 
a klímaváltozás káros hatásainak enyhítését célzó legfontosabb 
feladatokat. A jelentésből kiderül, hogy a Banxico részvételével 
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2021. december végén megalakult a TCFD Mexico Consortium, 
amelynek célja a klímakockázatok közzétételének elősegítése, 
információnyújtás a befektetők és pénzügyi intézmények számára 
ezen kockázatokról, illetve a párbeszéd erősítése a pénzügyi 
szervezetek között. A jegybank kiemelt prioritásai között kezeli az 
ismeretterjesztést, éppen ezért 2021-ben a környezeti kockázatok 
pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásáról szervezett konferenciát 
a Latin-Amerikai Monetáris Tanulmányok Központtal (Center 
for Latin American Monetary Studies, CEMLA) közösen. 
A konferencia keretei között neves nemzetközi szakértők hat 
panel mentén vitattak meg olyan témákat, mint a klímakockázatok 
értékelése; az információ és a különféle eszközök szerepe 
a megfelelő döntéshozatalban; a pénzügyi innováció és 
lehetőségek a tőkepiacokon (Banxico, 2021).

2.4.3. Network of Regulators for Sustainable Development (REDES)
A latin-amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok 2021 tavaszán 
egy új hálózatot hoztak létre Network of Regulators for Sustainable 
Development (REDES) néven, az NGFS támogatásával. 
A szervezet az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American 
Development Bank, IDB), valamint az Association of Banking 
Supervisors of the Americas (ABSA) kezdeményezéseként jött 
létre, célja pedig a pénzügyi szabályozó hatóságok, felügyeletek, 
központi bankok és állami ügynökségek támogatása a fenntartható 
stratégiáik kidolgozásában (IADB, 2021).

3. Összefoglalás

A nemzetközi példák alapján megállapítható, hogy a Magyar 
Nemzeti Bankhoz hasonlóan az elmúlt év során (is) kiemelt helyen 
szerepeltek a zöld és fenntarthatósági szempontok mind a nyugati, 
mind pedig az ázsiai jegybankok politikáiban. A nyugati és 
keleti példákat áttekintve számos hasonlóság fedezhető fel az 
egyes központi bankok tevékenységében. Egyaránt megtalálható 
intézkedéseik között a tudásmegosztás; a kutatási, valamint 
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a klímakockázatokkal és éghajlatváltozással kapcsolatos 
publikációs tevékenység támogatása; a klímakockázatok 
beépítése a makro- és mikroprudenciális rendszerbe; illetve 
a fenntarthatósági elemek integrálása a jegybank saját 
portfólióinak kezelésébe. Az olyan célzott támogatási formák, mint 
például a zöldhitel-programok, szintén egyre inkább elterjednek. 
A kínai, japán és szingapúri központi bankok is indítottak 
2021-ben ilyen típusú támogatást, elsősorban a klímaváltozás 
elleni védekezés; a szén-dioxid-csökkentés és a zöld fejlesztés 
támogatása; valamint a kis- és középvállalkozások számára 
elérhető finanszírozási formák bővítése céljával.

Az elmúlt néhány év során az egyik legnagyobb kihívást 
a klímaváltozással kapcsolatos adathiány jelentette mind 
a jegybankok és felügyeletek, mind pedig a pénzügyi rendszer 
szereplői számára. Ennek leküzdésére az NGFS-en belül még 
2020-ban létrejött egy munkacsoport, azonban jegybanki szinten 
is megindult a gondolkodás a klímakockázatokkal kapcsolatos 
adathiány leküzdésére. Ennek legeklatánsabb példája a szingapúri 
jegybankhoz köthető, a MAS ugyanis több platformot is létrehozott 
az ESG-befektetések iránt érdeklődők számára, amelyek az adatok 
aggregálásában, regisztrációjában, illetve a zöld technológia terén 
jelen lévő szolgáltatók és befektetők összekapcsolásában segít.

Összességében tehát elmondható, hogy bár a jegybankok 
mandátumukban különböznek – a Magyar Nemzeti Bank zöld 
felhatalmazása például világszinten is úttörőnek számít –, 
a zöldebb gazdaságra való átállás, a zöldfinanszírozás fokozása, 
illetve a tudásbázis bővítése a tavalyi évben a legtöbb intézmény 
számára prioritást jelentett. Annak ellenére, hogy az egyes 
országok és régiók gazdasági fejlettségi szintje és pénzügyi 
rendszere eltérő sajátosságokat mutat, a jegybankok – köztük 
az MNB is – számos olyan intézkedést hoztak 2021-ben, amely 
példaértékű a pénzügyi rendszer többi szereplője számára, az 
egyes régiókban meghonosodott jógyakorlatok pedig inspirációs 
forrásként szolgálhatnak a jövőben.
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Az adatvédelem és a biztonság egyensúlya: 
az e-CNY kezelt anonimitásának elmélete 

és gyakorlata

Changchun Mu

Az e-CNY a hivatalos kínai fizetőeszköz digitális változata, amely 
a forgalomban lévő készpénzhez hasonló. A kínai jegybank (People’s Bank 
of China, PBC) a digitális gazdaság növekvő adatvédelmi igényével lépést 
tartva bevezette a „kezelt anonimitást” mint a digitális jegybankpénz 
(central bank digital currency, CBDC), az e-CNY egyik tervezési 
jellemzőjét. Ez a tanulmány az e-CNY jellemzői közül elsősorban 
a kétszintű működési struktúrával, a tárcamátrix kialakításával 
és a felhasználói hozzájárulással foglalkozik. Vizsgálja a digitális 
jegybankpénzek anonimitását, beleértve a nemzetközi perspektívákat, 
a pénzügyi integritási szabályokat és a kockázatmegelőzési 
óvintézkedéseket, különösen az e-CNY pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemnek való megfelelés érdekében kialakított 
keretrendszerét. Összefoglalja az e-CNY számos olyan tervezési 
szempontját, amelyek kulcsfontosságúak a „kezelt anonimitás” 
lehetővé tételéhez. Végül e tanulmány a jogi keretek fejlesztésére, 
valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
lehetőségeinek előmozdítására is kitér. Bár a személyes adatok védelme 
elengedhetetlennek tekinthető, a kockázatok megelőzése – köztük 
a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az adóelkerülés elleni 
küzdelem – továbbra is elsődleges fontosságú marad. Összességében 
az e-CNY kialakításának az adatvédelem és a kockázatmegelőzés 
közötti kényes egyensúlyt kell tükröznie, amelyet a jövőben tovább kell 
finomítani.

Changchun Mu a kínai jegybank Digitális Pénz Intézetének (Digital Currency 
Institute at the People’s Bank of China, PBCDCI) főigazgatója. A PBCDCI-vel 
e-mailben léphet kapcsolatba: strapl@pbcdci.cn
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Kulcsszavak: CBDC, digitális jegybankpénzek, e-CNY, 
digitális valuták, anonimitás, adatvédelem, pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (Anti-Money Laundering/
Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT), adócsalás elleni 
küzdelem, digitalizáció, digitális gazdaság, jegybankok, fizetési 
rendszer, mobilfizetések, határon átnyúló fizetések.

1.  Bevezetés

Az e-CNY-t a kínai jegybank bocsátja ki, és kijelölt, 
engedéllyel rendelkező piaci szereplők kezelik. Kompatibilis 
a számlaalapú, kvázi számlaalapú és értékalapú módszerekkel. 
A bankszámlákhoz lazán kapcsolódik. Értékét és jogi státuszát 
tekintve egyenértékű a fizikai CNY-vel. Az e-CNY támogatja 
a kezelt anonimitást. Egyrészt az e-CNY M0-ként működik, és 
biztosítja a lakosság anonim tranzakciókra és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogos igényeinek kielégítését. Másrészt célja 
a pénzügyi biztonság fenntartása a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása, az adóelkerülés és más bűncselekmények 
megelőzésével.

2. Az e-CNY „kezelt anonimitásának” 
tervezési jellemzői

2.1. Az e-CNY-hez kapcsolódó adatvédelem tervezési elvei

A nagy adathalmazok (big data) korában a fogyasztók egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak a személyes adatok védelmére.  
Bár az elektronikus fizetés, különösen a mobilfizetés 
kényelmesebb, mint a készpénz használata, még mindig vannak 
olyan fogyasztók, akik a készpénzt választják tranzakcióikhoz. 
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Ennek egyik fontos oka, hogy a készpénzes ügyletek névtelenek, 
ami természetes módon védi a fogyasztók személyes adatait. Az 
e-CNY a lakosság számára kibocsátott digitális jegybankpénz. Úgy 
tervezték, hogy olyan legyen, mint a forgalomban lévő készpénz, 
több választási lehetőséget kínálva a lakosság számára a fizetési 
módok terén.

Az e-CNY kialakításának meg kell felelnie az egyének anonim 
ügyletekkel kapcsolatos jogos igényeinek, és erősítenie 
kell a fogyasztók személyes adatainak védelmét. Először is 
összeegyeztethetőnek kell lennie a lakosság azon szokásával, hogy 
kis értékű, anonim ügyleteket bonyolít le. Másodszor, biztosítania 
kell, hogy a fogyasztók személyes adatait ne szerezhessék meg 
kereskedők és más illetéktelen harmadik felek. Harmadszor, 
meg kell védenie az engedéllyel rendelkező piaci szereplők által 
a fogyasztókra vonatkozóan gyűjtött alapvető információkat, 
és meg kell akadályoznia azok kiszivárgását. Az e-CNY még 
sokáig együtt fog létezni a fizikai CNY-vel. Senkit sem fognak 
a használatára kényszeríteni. A jövőben a digitális lakossági 
fizetési rendszer, az e-CNY és a kijelölt intézmények elektronikus 
számlapénzeszközei zökkenőmentesen működnek majd, és 
készpénz típusú fizetési eszközt alkotnak. Mindazonáltal a fizikai 
CNY pótolhatatlan előnyökkel rendelkezik más fizetési módokkal 
szemben. Amíg van kereslet a fizikai CNY iránt, a PBC biztosítani 
fogja azt, és nem fogja elrendelni a kivonását.

2.2. Az e-CNY kétszintű működési rendszere

Az e-CNY „kétszintű” működési rendszert alkalmaz. A PBC 
látja el e-CNY-vel az engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, 
amelyek a lakosság számára pénzváltási és pénzforgalmazási 
szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatásokhoz és műveletekhez 
szükséges személyes adatokat az engedéllyel rendelkező piaci 
szereplők gyűjtik. A pénztárca által generált személyes adatokat 
szintén az engedéllyel rendelkező piaci szereplők gyűjtik és 
tárolják. A PBC csak intézményközi tranzakciós információkat 
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dolgoz fel, személyes adatokat nem tárol. Az e-CNY pénztárcák 
között azonosító-anonimizálási technológiát alkalmaznak,  
az összes tárca között kicserélt személyes adatok a partnerek és 
más kereskedelmi intézmények számára névtelenek. A jogszerű 
tranzakciók esetében a fogyasztók személyes adatainak 
védelme érdekében a fenti szervezetek egyike sem juthat hozzá 
a tranzakciókra és a fogyasztási szokásokra vonatkozó teljes körű 
információkhoz. Normál körülmények között más félnek nincs 
joga a tranzakciós információk megszerzésére.

Az engedéllyel rendelkező piaci szereplők csak gyanús ügyletek 
felmerülése esetén kérhetik a vonatkozó adatok megszerzését 
további elemzés céljából, hogy biztosítsák jogi kötelezettségeik, 
például a pénzmosás elleni küzdelemmel és a terrorizmus 
finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. 
Ezen túlmenően, amikor a fogyasztók személyes adatait jogi 
felhatalmazás birtokában az illetékes hatóságok szerzik meg, 
akkor a megszerzett információk körét és felhasználását szigorúan 
a törvények és rendeletek által engedélyezettekre korlátozzák. 
Ezenkívül biztonságvédelmi intézkedéseket is alkalmaznak.

A PBC szigorúan betartja a hálózatbiztonságról, valamint 
a személyes adatok védelméről szóló törvényt, továbbá 
az egyéb törvényeket és rendeleteket (az Országos Népi 
Kongresszus Állandó Bizottsága, 2016, 2021). A személyes 
adatok biztonságát fejlett technikai eszközökkel és szigorú 
irányítási mechanizmusokkal biztosítja. A PBC az adatbiztonság 
védelme és az adatok jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra 
hozatal, felhasználás, módosítás, sérülés vagy elvesztés elleni 
védelme érdekében az iparág vezető technológiáját alkalmazza, 
például a hozzáférés-szabályozás biztonságát és a többfaktoros 
hitelesítést. A PBC belső „tűzfalat” hozott létre, szigorúan 
biztosítva az információbiztonságot és a magánélet védelmét 
olyan intézményi intézkedéseken keresztül, mint például 
a karbantartásért felelős személyek külön kijelölése, az egyes 
ügyletek elszigetelt kezelése, a hierarchikus engedélyezés, az 
utólagos fékek és egyensúlyok, valamint a belső ellenőrzés. 
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Az e-CNY-vel kapcsolatos információkat zárolva, minden 
ügyféladat esetében azonosítatlanul tárolják. Jogi felhatalmazás 
nélkül sem a PBC belső munkatársai, sem külső üzleti egységek 
vagy magánszemélyek nem kérdezhetik le vagy használhatják 
azt saját kezdeményezésükre. A személyes adatok jogosulatlan 
lekérdezését vagy felhasználását a jogszabályoknak megfelelően 
kivizsgálják, és megteszik a megfelelő lépéseket a felelősökkel 
szemben.

Ezért mind az engedélyezett piaci szereplők, mind a PBC 
a törvények és rendeletek követelményeinek szigorúan megfelelve 
személyesadat-védelmi rendszereket és belső ellenőrzési irányítási 
mechanizmusokat hoz létre. Védi az ügyfelek adatait és biztosítja 
a személyes adatok biztonságát. 

2.3. Az e-CNY tárcamátrix kialakítása

A hagyományos fizetési eszközök – mobiltelefonon vagy 
bankkártyán keresztül – a bankszámlarendszerhez kapcsolódnak. 
Mivel a bankszámlanyitáshoz valódi névhitelesítésre van 
szükség, ezek az eszközök nem tudják kielégíteni a lakosság 
anonim fizetések iránti igényét. Az e-CNY tárca és a bankszámla 
közötti laza kapcsolat csökkenti a pénzügyi közvetítőktől való 
függőséget a tranzakciós folyamatban, és lehetővé teszi a kis 
értékű fizetések anonimitását. Az e-CNY a különböző dimenziók, 
például az ügyfél-átvilágítási (know-your-customer, KYC) szint 
besorolása, a puha pénztárca és a kemény pénztárca, a szülői 
tárca és az altárca kialakításán keresztül egy pénztárca-mátrixot 
alkot, és követi a „törvénynek megfelelően kis összegek esetében 
az anonimitás, nagy összegek esetében a nyomon követhetőség” 
elvét. Ezenkívül minden felhasználás esetében lehetővé teszi az 
online és offline alkalmazások használatát. Így az e-CNY képes 
kielégíteni a felhasználók differenciált igényeit.

Az e-CNY pénztárcák az ügyfél-átvilágítási szintnek megfelelően 
különböző szintekre vannak osztva. A különböző típusú pénztárcák 
az ügyfél-átvilágítás erősségének megfelelően különböző egyszeri 
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tranzakciós, egy napon belüli tranzakciós és egyenleglimiteket 
kapnak. Az e-CNY lehetővé teszi anonim pénztárcák megnyitását. 
A négyes szintű pénztárcák megnyitásához csak egy telefonszámra 
van szükség. A hálózatbiztonságról szóló törvény, a személyes 
adatok védelméről szóló törvény, továbbá az egyéb vonatkozó 
törvények és rendeletek értelmében a távközlési szolgáltatók nem 
adhatják ki önkényesen a mobiltelefonszámok mögötti azonosító 
adatokat harmadik feleknek, beleértve a PBC-t is. A négyes szintű 
pénztárcák anonimak és kis értékű tranzakciókhoz készültek. 
A PBC által kiadott (2021) A fizetési rendszerről szóló jelentés  
(2021. év 2. félév) statisztikái szerint az átlagos bankkártyás fizetés 
összege 603 CNY (89,33 USD) volt, míg a négyes szintű pénztárca 
egyszeri tranzakciós limitje 2000 CNY (296,29 USD).15 Ennek 
elegendőnek kell lennie a lakosság anonim tranzakciós igényeinek 
kielégítésére. Az első, második és harmadik szintű e-CNY tárcák 
valódi névre szóló tárcák, és az egyszeri tranzakciós limit az ügyfél-
átvilágítási szinttel együtt nő. Azonban bankszámlanyitáshoz 
szükséges kilenc adatelemet figyelembe véve az e-CNY rendszere 
még mindig kevesebb ügyféladatot gyűjt, mint a hagyományos 
fizetési modellek.

Az e-CNY pénztárcák a hordozó alapján puha pénztárcákra és 
kemény pénztárcákra oszlanak. A tárcamátrix szerint a négyes 
szintű puha tárcák és a kemény tárcák, amelyekhez tartoznak, 
anonim tárcák, amelyek képesek kielégíteni a lakosság online 
és offline kis értékű anonim tranzakciók iránti igényeit. 
Ezen túlmenően a kvázi számlamodell szerinti kemény 
pénztárca a kibocsátásakor nem kapcsolódik a felhasználó 
személyazonosságához, így a kemény pénztárcák szerepe 
teljes mértékben érvényesül a kis összegű anonim fizetések 
terén. A pekingi téli olimpia idején a Kínába rövid időre érkező 
külföldiek számára szolgáltatások nyújtására kvázi számlamodell 
keretében e-CNY kemény pénztárcákat vezettek be.

15  Az USD-ben kifejezett összegeket a 2022. július 25-én érvényes árfolyam 
alapján számították ki. USD/CNY árfolyam: 6,75
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Az e-CNY pénztárca a felhatalmazás jogosultja szerint szülői 
tárcára és altárcára is osztható. A felhasználók az e-CNY pénztárca 
alatt altárcát nyithatnak, és azt a személyes adatok védelme 
érdekében e-kereskedelmi platformra tolhatják. Korábban 
az e-kereskedelmi platformokon történő lakossági vásárlás 
esetén a fizetési folyamat során meg kellett adni a vonatkozó 
felhasználói fizetési információkat. Így azonban az e-kereskedelmi 
platform megszerezné a vásárló személyes adatait. Az e-CNY 
ezzel szemben minden felhasználói adatot azonosíthatatlanná 
tesz. A felhasználó mobiltelefonszámát kivéve – amelyet az 
e-kereskedelmi platform számlájának társításához használnak 
az altárca áttolásakor – a rendszer nem ad át az e-kereskedelmi 
platformnak más felhasználói információt, így többek között 
a bankkártya számát vagy a bankkártya érvényességi idejét sem, 
hatékonyan védve ezzel a lakosság személyes adatait.

2.4. Az e-CNY-re vonatkozó felhasználói hozzájárulás 
szabályai

A kétszintű operációs rendszer és a tárcamátrix kialakítása 
alapján az e-CNY csak a tranzakció feldolgozásához közvetlenül 
szükséges személyes adatokat szerzi meg. Az információk 
gyűjtése a felhasználó beleegyezésével, az önrendelkezés, az 
átláthatóság és az adattakarékosság elveivel összhangban történik.

A felhasználóknak joguk van bármikor visszavonni a vonatkozó 
engedélyeket, és az e-CNY alkalmazás azonnal leállítja 
a személyes adatok kezelésével járó tevékenységeket, teljes 
mértékben garantálva a felhasználók független kezelését.  
Ha valamely felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg 
a vonatkozó engedélyeket, akkor az e-CNY alkalmazás szigorúan 
ehhez alkalmazkodik.

Az e-CNY alkalmazás nem használ felhatalmazási csomagot 
a felhasználók megfelelő engedélyeinek megszerzéséhez. 
Ehelyett egyesével fordul a felhasználókhoz a megfelelő 
felhatalmazásokért, a konkrét üzleti és használati eseteknek 
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megfelelően, miután egyértelműen tájékoztatta a felhasználót 
az adatfelhasználás céljáról. Az adott engedélyek megszerzése 
csak a felhasználó beleegyezését követően történik meg. 
A szolgáltatások nyújtásához szükséges engedélyek és az azoknak 
megfelelő felhasználási esetek pontos meghatározása révén 
a felhasználók teljes mértékben tisztában lehetnek azzal, hogy 
milyen engedélyeket kell megadniuk.

Végül, az e-CNY csak a szükséges személyes adatokat szerzi 
be, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feldolgozás céljához. 
Az e-CNY alkalmazás csak az olyan alapvető funkciók 
működéséhez szükséges személyes adatokat gyűjti és dolgozza 
fel, mint a regisztráció, a bejelentkezés, a jelszó módosítása és 
helyreállítása. Amikor az engedélyezett szolgáltatók e-CNY 
pénztárca-szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak, csak 
a szükséges személyazonossági és tranzakciós adatokat gyűjtik, 
hogy biztosítsák az alapvető funkciók működését, beleértve 
a fizetéseket is. Ezenkívül a felhasználók vagyonának biztonsága 
érdekében az e-CNY csak a kockázatellenőrzéshez szükséges 
információkat gyűjti össze lopás, rosszhiszemű kárbejelentés 
és távcsalás esetén. Röviden, a felhasználói adatok védelmét 
illetően az e-CNY a jelenlegi elektronikus fizetési eszközök közül 
a legfejlettebb.

3. Az e-CNY „kezelt anonimitásának” jogi 
keretrendszere

3.1. A „kezelt anonimitás” nemzetközi gyakorlatai

Fegyelem nélkül nincs valódi szabadság. A szükséges szabályozási 
biztosítékok vagy kockázatkezelési intézkedések nélkül a teljesen 
anonim digitális jegybankpénzeket bűncselekményekhez lehet 
felhasználni. A több ágazatot érintő és határokon átnyúló pénzügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok figyelmen kívül hagyása 
zavarokhoz vezethet a pénzügyi rendszerben és hatással lehet 
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a reálgazdaságra. A pénzügyi biztonság és stabilitás fenntartására 
vonatkozó kötelességük teljesítése érdekében a központi 
bankok és a nemzetközi szervezetek a digitális jegybankpénzek 
anonimitásának vizsgálatakor a kockázatmegelőzést kritikus 
tényezőnek tekintik. Elfogadhatatlan minden olyan konstrukció, 
amely nem felel meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelem és az adóelkerülés elleni követelményeknek.

A digitális jegybankpénzek anonimitást biztosító lehetőségeit 
a kockázatellenőrzések végrehajtásának szükségessége korlátozza. 
A teljesen anonim digitális jegybankpénz nem megvalósítható. 
Amint arra Agustín Carstens (2021, 7–8. o.), a Nemzetközi 
Fizetések Bankjának (Bank for International Settlements, BIS) 
vezérigazgatója rámutatott a Digitális valuták és a pénzügyi 
rendszer jövője (Digital Currencies and the Future of the Monetary 
System) című beszédében: „Egy tisztán anonim rendszer nem fog 
működni, és a felhasználók túlnyomó többsége elfogadná, hogy az 
alapvető információkat egy megbízható intézménynél – legyen az 
a bankjuk vagy a hatóságok – tárolják. Az azonosítás valamilyen 
formája elengedhetetlen a fizetési rendszer biztonsága, a csalások 
megelőzése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelem támogatása szempontjából.” Vagyis egyensúlyt 
kell teremteni a kényelem és a nyomon követhetőség között. 

Hasonlóképpen, a BIS – hét központi bankkal, köztük az 
Európai Központi Bankkal és a Federal Reserve System 
kormányzótanácsával együtt – kiadta a Digitális jegybankpénzek: 
Alapelvek és alapvető jellemzők (Central Bank Digital Currencies: 
Foundational Principles and Core Features) című jelentést.  
Ők is elutasították a teljesen anonim digitális jegybankpénzek 
lehetőségét. A jelentés rámutat, hogy „A teljes anonimitás nem 
valósítható meg. Bár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelem követelményei nem tartoznak a jegybankok alapvető 
célkitűzései közé, és nem ezek lesznek az elsődleges motivációi 
a digitális jegybankpénzek kibocsátásának, a jegybankoktól 
elvárják, hogy a digitális jegybankpénzeket úgy tervezzék 
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meg, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek [...]”.  
(Bank of Canada et al., 2020, 6. o.).

Emellett az Európai Központi Bank A digitális jegybankpénzek 
anonimitásának vizsgálata (Exploring the Anonymity of Central Bank 
Digital Currencies) című jelentése a személyes adatok védelme és 
a kockázatmegelőzés közötti egyensúlyt vizsgálta (2019, 1. o.),  
megállapítva, hogy „[...] a gazdaság digitalizációja jelentős 
kihívást jelent a fizetési ökoszisztéma számára, ami megköveteli, 
hogy az elektronikus fizetések terén egyensúlyt teremtsenek 
a személyes adatok bizonyos fokú védelmének és a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó szabályozások 
betartásának biztosítása között”. Először a Néhány gondolat 
a kínai digitális jegybankpénz működéséről (Some thoughts on CBDC 
operations in China) című cikkben merült fel egy olyan digitális 
jegybankpénzre vonatkozó javaslat, amely ezt az egyensúlyt 
kezelt anonimitással éri el (Fan, 2018).

A világ különböző országainak jegybankjai sosem vették 
fontolóra azt a lehetőséget, hogy a digitális jegybankpénz teljes 
anonimitást biztosítson. A nemzetközi konszenzus a pénzmosás 
és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó 
szabályozási követelmények betartása érdekében a kezelt 
anonimitás mellett szól.

3.2. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem szabályainak betartása

A digitális jegybankpénz anonimitást biztosító lehetőségei 
nem sérthetik az olyan szabályozási követelményeket, mint 
a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az adóelkerülés 
elleni küzdelem. A G20-országok pénzügyminiszterei és 
jegybankelnökei részére készített, az úgynevezett stabil 
kriptopénzekről szóló jelentésében (FATF Report to the G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins) 
(2020, 27. o.) a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action 
Task Force, FATF) egyértelműen kijelentette, hogy „[a] digitális 
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jegybankpénz létrehozását követően a digitális jegybankpénzzel 
kereskedő pénzügyi intézményeknek, kijelölt nem pénzügyi 
vállalkozásoknak és szakmáknak, valamint a virtuális 
eszközszolgáltatóknak ugyanolyan kötelezettségei vannak 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem 
vonatkozásában, mint a hivatalos fizetőeszközök vagy készpénz 
esetében. A digitális jegybankpénzt használó ügyfél tekintetében 
az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek ugyanazok, mint a hivatalos 
fizetőeszközt alkalmazó elektronikus tranzakciók során.”

E jelentésben a Pénzügyi Akció Munkacsoport azt is megemlítette, 
hogy „[a] Pénzügyi Akció Munkacsoport továbbra is kapcsolatot 
tart a magánszektorral, hogy figyelemmel kísérje az új 
követelmények végrehajtását az ágazatban, különösen az »utazási 
szabályt«, amely lehetővé teszi a fontos azonosító információk 
továbbítását a virtuális eszközszolgáltatók között” (2020, 21. o.). 
Annak biztosítása érdekében, hogy a különböző intézmények 
között a releváns információk továbbításra kerüljenek, és 
teljesíteni tudják a megfelelő pénzmosás elleni intézkedést, 
a digitális jegybankpénznek is meg kell felelnie a vonatkozó 
követelményeknek, például az utazási szabálynak.

Bár a Nemzetközi Fizetések Bankja elismeri a digitális 
jegybankpénzek készpénzhelyettesítő szerepét, egyértelműen 
megköveteli a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemre vonatkozó szabályoknak való megfelelést 
is. Digitális jegybankpénzek (Central Bank Digital Currencies) 
című jelentésében (BIS, 2018, 1. o.) megállapítja: „Bár egy 
általános célú digitális jegybankpénz bizonyos helyzetekben 
alternatívája lehet a készpénznek, az ilyen digitális jegybankpénzt 
bevezető jegybanknak biztosítania kell a pénzmosás és 
a terrorizmusfinanszírozás elleni követelmények teljesítését, 
valamint meg kell felelnie más felügyeleti és adórendszerek 
közpolitikai követelményeinek.” Ezt a nézetet a Bank of England 
is osztotta Digitális jegybankpénz: lehetőségek, kihívások és tervezés 



— 170 —

Digitalizáció – A jegybankok forradalmi digitális megoldásai

(Central Bank Digital Currency Opportunities, Challenges and Design) 
című jelentésében (2020, 22. o.).

Érdemes megjegyezni, hogy mivel a digitális jegybankpénzek 
digitalizáltak, a fizikai bankjegyekkel azonos szintű anonimitás 
megkövetelése nagy kockázatokkal jár. A G20-országok 
pénzügyminiszterei és jegybankelnökei részére készített, az 
úgynevezett stabil kriptopénzekről szóló jelentésében (FATF 
Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 
on So-called Stablecoins) (2020, 26. o.) a Pénzügyi Akció 
Munkacsoport megjegyezte, hogy „[a] digitális jegybankpénzek 
nagyobb pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással 
kapcsolatos kockázatot jelenthetnek, mint a készpénz. A digitális 
jegybankpénzeket a lakosság számára is elérhetővé lehetne tenni 
a lakossági fizetéseknél vagy számláknál, és elméletileg lehetővé 
tehetnék az anonim egyenrangú felek közötti tranzakciókat. 
Ebben a forgatókönyvben a digitális jegybankpénz a készpénz 
likviditásával és anonimitásával rendelkező eszközként működne, 
de a fizikai készpénzzel járó hordozhatósági korlátozások 
nélkül. [...] Mivel egy adott joghatóság jegybankja állna mögötte, 
potenciálisan széles körben elfogadható és használható lenne.  
Az anonimitásnak, a hordozhatóságnak és a tömeges elfogadásnak 
ez a kombinációja rendkívül vonzó lenne a bűnözők és terroristák 
számára pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási célokra.”

A digitális gazdaság korszakában a nemzetközi verseny egyik 
fókuszpontjaként a digitális jegybankpénzt a pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni szabályoknak való megfelelés 
szempontjából is vizsgálni fogják. Ha az e-CNY csak az 
anonimitást hangsúlyozza, és enyhíti az ügyfél-átvilágítás 
követelményeit, akkor nem fog megfelelni a Pénzügyi Akció 
Munkacsoport és más nemzetközi szervezetek követelményeinek. 
Valójában a bűnözők kihasználhatják, felhasználhatják,  
és az a pénzmosás, a kábítószerkereskedelem és a terrorista 
tevékenységek eszközévé válhat.
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3.3. Védekezés a távcsalás kockázata ellen

Az elmúlt években fokozódott az internet és a távközlés 
bűnözésben történő felhasználása. Az adatok azt mutatják, 
hogy jelenleg országszerte több mint 1 millió bűnöző folytat 
távcsalási tevékenységet, ami évente több mint 100 milliárd CNY  
(14,82 milliárd USD) közvetlen gazdasági veszteséget okoz 
(Chinacourt, 2022). Az online szerencsejátékokkal kapcsolatos 
ügyek száma végtelen. 2019-ben a közbiztonságért felelős 
szervek több mint 7200 online szerencsejátékkal kapcsolatos 
bűncselekményt észleltek. Több mint 18 milliárd CNY  
(2,67 milliárd USD) szerencsejátékkal kapcsolatos pénzt foglaltak 
le és fagyasztottak be (Economic Information Daily, 2022).  
Az érintett pénzeszközök nagy részét hamis adatokkal megnyitott 
bank- és fizetési számlákon keresztül utalták át. 

A hagyományos bankszámlarendszerben ügyfél-átvilágítás 
szükséges az I., II. és III. típusú bankszámlák megnyitásához. 
A bankok a kockázati szint alapján ügyfél-átvilágítási 
ellenőrzéseket és folyamatos nyomon követést végeznek. Azonban 
még szigorú ügyfél-átvilágítás és folyamatos nyomon követési 
és keresztellenőrzési intézkedések esetén is elkerülhetetlen, hogy 
a bűnözők bankszámlákat használjanak online szerencsejátékok, 
távcsalások és egyéb bűncselekmények lebonyolítására.

Először is, a fizikai készpénzt használó illegális tranzakciók 
költségei nagyon magasak. A nagy összegű készpénzes 
tranzakciókhoz szállításra, készletezésre, átadásra és egyéb 
logisztikára van szükség. Fennállnak ugyanakkor a készletezési 
hibákból, sérülésekből, veszteségből és a hamisítás kockázataiból 
adódó veszélyek is. Ahogy nő a fizikai készpénzes tranzakció 
összege, exponenciálisan nő annak költsége is. A digitális 
tranzakciók esetében a költségek alapvetően azonosak, 
függetlenül az összegtől. A fizikai készpénz hordozásának 
kényelmetlensége miatt nem felel meg a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása szempontjainak. Ezért a készpénz 
anonimitásával szembeni tolerancia viszonylag magas.  
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A digitális jegybankpénz hordozhatósága jobb. Ha ugyanolyan 
anonimitást biztosítana, mint a készpénz, az nagyban 
megkönnyítené az illegális tranzakciókat, például a pénzmosást. 
Ezért a digitális jegybankpénzek nem rendelkezhetnek 
ugyanolyan szintű anonimitással, mint a fizikai készpénz.

Másodszor, a pénzforgalmi szolgáltatók gyorsan fejlődtek, és az 
online fizetések igen népszerűvé váltak. A bűnözők kihasználják, 
hogy egyes pénzforgalmi szolgáltatók nem alkalmaznak megfelelő 
ügyfél-átvilágítást. Ez azt eredményezi, hogy az online fizetési 
számlákat pénzmosásra használják. A bűnözők mindig a gyenge 
láncszemeket és kiskapukat keresik, így a bűncselekmények az 
elégtelenül szabályozott területekre áramlanak. Ha a digitális 
jegybankpénz anonimitása túlzott mértékű, ez termékeny terepet 
biztosít a bűnözőknek. Az elektronikus fizetésekből nagyszámú 
illegális tranzakció áramlik majd a digitális jegybankpénzbe, ami 
a távcsalások és az online szerencsejátékok eszközévé teszi azt.

Ezért a fizikai készpénzre vonatkozó előírások nem alkalmazhatók 
teljes mértékben az e-CNY-re. Az e-CNY pénzmosás elleni 
rendszerében „tartalom elsődlegessége a forma felett” elv 
természete szerint kell meghatározni a meghozandó szabályozási 
intézkedéseket, és azoknak ezen elvet kell követniük. Ily módon 
segíthetik a bűnüldöző szerveket a veszteségek behajtásában, 
a lakosság vagyonának védelmében és a pénzügyi stabilitás 
fenntartásában.

3.4. Az elszámoltathatóság és a „tartalom elsődlegessége 
a forma felett” elve

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
megfontolásai az e-CNY tervezésének középpontjában állnak. 
A PBC olyan irányítási és felügyeleti mechanizmust hozott 
létre, amely egyértelmű munka- és felelősségmegosztást biztosít 
az e-CNY vonatkozásában, hogy megvalósíthatóvá váljon az 
„előzetes értékelés, a folyamat közbeni nyomon követés és az 
utólagos felügyelet” zártkörű irányítása.
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Az e-CNY üzleti tervét a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez kötődő funkciók független értékelésének 
kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen 
a nemzetközi – például a Pénzügyi Akció Munkacsoport által 
meghatározott – szabványoknak, valamint a hazai törvények és 
rendeletek követelményeinek. Az értékelt potenciális kockázatokat 
enyhítő intézkedéseket is meg kell fogalmaznia. 

A kijelölt kereskedelmi bankok az e-CNY engedéllyel rendelkező 
piaci működtetői, és közvetlenül az ügyfelek számára nyújtanak 
e-CNY szolgáltatásokat. Ezek a szervezetek felelősek az alapvető 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettségek 
teljesítéséért, beleértve az ügyfél-átvilágítást, a nyilvántartások 
vezetését és a nagy vagy gyanús tranzakciók bejelentését. 
A Pénzügyi Akció Munkacsoport vonatkozó alapelvei és a kínai 
nemzeti pénzmosás elleni követelmények szerint az engedéllyel 
rendelkező gazdasági szereplők és más kereskedelmi intézmények 
megállapodásokat köthetnek, illetve harmadik feleket jelölhetnek 
ki arra, hogy a nevükben ügyfél-átvilágítási ellenőrzéseket 
végezzenek, a végső felelősséget azonban továbbra is az 
engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőknek kell viselniük. 
Különösen a gyanús tranzakciókat kell jelenteni, függetlenül az 
érintett pénzeszközök összegétől vagy eszközértékétől. Annak 
érdekében, hogy a bűnözők ne nyissanak tömegesen anonim 
pénztárcákat, ne strukturáljanak, illetve ne hajtsanak végre kis 
értékű, nagy gyakoriságú átutalásokat az e-CNY segítségével,  
az engedélyezett piaci szereplők és más kereskedelmi intézmények 
a valós név ellenőrzésének hiányában is kötelesek figyelemmel 
kísérni és jelenteni a gyanús tranzakciókat.

Jelenleg az e-CNY elsősorban a belföldi lakossági fizetési 
igényeket szolgálja ki. A határokon átnyúló digitálisjegybankpénz-
tranzakciók viszonylag bonyolultak, és számos jogi kihívást 
vethetnek fel a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és 
az ügyfél-átvilágítás tekintetében. Ezekről a kérdésekről 
nemzetközi szinten mélyreható viták folynak a PBC aktív 
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részvételével és hozzájárulásával a kapcsolódó tanulmányok és 
munkacsoportmegbeszélések vonatkozásában.

4.  A továbblépés útja

4.1. A jogszabályok megerősítése és a felső szintű 
rendszertervezés javítása

Az e-CNY kezelt anonimitásának hatékony megvalósítása 
érdekében a felső szintű rendszertervezésben négy megfelelő 
intézkedést kell hozni.

Az első egy információ-elkülönítési mechanizmus létrehozása. 
Egyértelművé kell tenni az e-CNY műveletek végrehajtására 
engedéllyel rendelkező szereplők függetlenségét. Az e-CNY 
ügyféladatainak felhasználását az ügyféladatok elkülönítésére és 
védelmére szolgáló mechanizmus létrehozásával kell szabályozni. 
Az engedéllyel rendelkező piaci szereplők feladata, hogy 
létrehozzák és fejlesszék az ügyfélinformációk védelmét szolgáló 
belső ellenőrzési rendszereiket és felügyeleti mechanizmusaikat. 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelemhez kapcsolódó kötelezettségeik teljesítése érdekében, 
kockázatelemzés és -figyelés céljából csak akkor kérhetnek 
vonatkozó ügyfélinformációkat, ha felmerül a gyanú, hogy 
jogellenes, bűncselekményt megvalósító tranzakciókról, például 
pénzmosásról, terrorizmus finanszírozásáról vagy adóelkerülésről 
van szó. Egyéb szereplők, például más kereskedelmi 
bankok, pénzforgalmi szolgáltatók nem jogosultak az e-CNY 
ügyféltranzakciókra vonatkozó információk megszerzésére.  
Ez biztosítja, hogy az ügyféladatokat a lehető legkisebb mértékben 
használják fel.

A második a digitális pénztárca lekérdezésére, befagyasztására és 
visszatartására vonatkozó jogi feltételek tisztázása. Jogilag csak 
az arra felhatalmazott hatóságok kérdezhetik le, fagyaszthatják 
be és tarthatják vissza a felhasználó e-CNY tárcáját.
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A harmadik egy adminisztratív büntetési mechanizmus 
létrehozása. A szabályozó hatóságok megbízatásuknak 
megfelelően büntetőintézkedéseket hozhatnak azokkal az 
engedéllyel rendelkező piaci szereplőkkel szemben, akik 
jogellenesen kezelik az e-CNY-hez kapcsolódó ügyféladatokat.

Végül a negyedik intézkedés az e-CNY-re vonatkozó törvényeknek 
és rendeleteknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem érdekében történő fejlesztését célozza. A Pénzügyi 
Akció Munkacsoport vonatkozó elvein és az e-CNY jellemzőin 
alapuló pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályokat 
kellő időben közzé kell tenni.

4.2. A kockázatkezelés új technológiával történő fejlesztése

Az új technológiák felpezsdítették az innováció alkalmazását 
a hagyományos pénzügyi kockázatkezelésben. A kockázatfigyelés 
és -megelőzés előmozdítása érdekében különösen a pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem területén van szükség 
az új technológiák alkalmazására, megerősítendő e-CNY-hez 
kapcsolódó kockázatellenőrzést.

Az e-CNY kockázatkezelése ösztönözni fogja a szabályozási 
technológia alkalmazását. Aktívan alkalmazza a nagy 
adathalmazokat, a mesterséges intelligenciát, a felhőalapú 
számítástechnikát és más technológiákat a pénzügyi felügyelet 
gazdagítása, valamint az iparágak és piacok közötti pénzügyi 
kockázatok azonosításának, megelőzésének és megoldásának 
fejlesztése érdekében. Az e-CNY-hez kapcsolódó kockázatkezelés 
és ellenőrzés a kockázatmegelőzés előmozdítása érdekében teljes 
mértékben ki fogja használni az innovatív technológiákat olyan 
területeken, mint az ügyfél-átvilágítás, a gyanús tranzakciók 
nyomon követése és a jelentési kötelezettségek teljesítése.
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5.  Konklúzió

Összefoglalva, a PBC által kibocsátott digitális hivatalos 
fizetőeszközként az e-CNY-nek a személyes adatok 
védelmét alapul véve meg kell felelnie a kockázatmegelőzés 
követelményeinek annak megakadályozása érdekében, 
hogy a bűnözők eszközévé váljon. Az e-CNY ugyanazokat 
a hordozható, kényelmes funkciókat kínálja, mint az elektronikus 
fizetési eszközök, ugyanakkor az elektronikus fizetési eszközöktől 
eltérően kezelt anonimitást biztosító kialakítással rendelkezik. 
Azáltal, hogy csökkenti annak kockázatát, hogy a bűnözők 
az e-CNY-t tiltott tranzakciók lebonyolítására használják, 
és fenntartja a pénzügyi biztonságot, egyensúlyt teremthet 
a személyes adatok védelme és a bűnözés elleni küzdelem között, 
összhangban a központi bankok és a nemzetközi szervezetek 
konszenzusával. A lakosság továbbra is élvezheti a fizikai valuta 
által biztosított teljes anonimitást, amelyet az e-CNY kibocsátása 
nem érint. A kezelt anonimitás azonban nem jelent ellenőrzést 
vagy erőfölényt. Célja a kockázatok megelőzése és kezelése, 
valamint a bűnözés elleni küzdelem, amely összhangban van 
a közérdekek és a pénzügyi biztonság védelmének objektív 
szükségleteivel. Az e-CNY kezelt anonimitása elősegíti, hogy 
jobb és biztonságosabb fizetési szolgáltatások álljanak a lakosság 
rendelkezésére.
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Az elmúlt években a digitalizáció a pénzügyi ágazatot is elérte, ami 
számos újítást eredményezett. A proaktív szemléletnek köszönhetően 
nemcsak új infrastruktúra épült Magyarországon, hanem a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) a piaci fejlesztéseket is több területen koordinálta, 
és koordinálja majd a jövőben is. Ennek eredményeképp a magyar 
pénzügyi közvetítőrendszer nemcsak stabil és hatékony, hanem minden 
szempontból folyamatosan fejlődik is. Következő tervezett lépésként 
az MNB aktív szerepet fog játszani a pénzügyi stabilitás előremutató 
megközelítéssel történő támogatásában. Így képes lesz megbirkózni 
azokkal a kétirányú hatásokkal, amelyeket a digitalizációs törekvések 
globális elterjedése idéz elő. Ez az innovatív piaci szereplők szabályozói 
támogatásával, a hagyományos intézmények és a FinTech-cégek 
közötti partnerségek előmozdításával, és végül, de nem utolsósorban 
a legmodernebb technológiák feltárásával és tesztelésével fog 
megvalósulni.
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1. Az azonnali fizetési rendszer bevezetése 
Magyarországon – Egyedülálló megközelítés

Az elmúlt évtized technológiai fejlődésével párhuzamosan 
egyre nyilvánvalóbbá vált a mindenütt jelenlévő, valós idejű 
elektronikus fizetési megoldások iránti igény. A fogyasztói oldalon 
a valós idejű szolgáltatások széles körben elérhetővé váltak 
a gazdaság minden területén, és így a felhasználók igénye az 
üzleti vagy magánpartnereknek történő pénzküldésre kidolgozott 
különböző áthidaló megoldásokat eredményezett. A kártyás 
fizetés mint a készpénz talán legelterjedtebb alternatívája látszólag 
azonnali elszámolást tesz lehetővé a felhasználók számára,  
de a tényleges pénzmozgás és a kedvezményezett kereskedőknél 
történő jóváírás csak később, napokkal a tranzakciót követően 
történik. Egy másik, széles körben alkalmazott módszert 
jelentenek az e-pénz alapú megoldások, amelyek tényleges, valós 
idejű pénzmozgást biztosítanak a fizető fél és a kedvezményezett 
között. Ez azonban csak zártkörű e-pénzrendszerben valósítható 
meg, amely alapvetően a hagyományos fizetési infrastruktúrákat 
utánozza, és a felhasználóknak akár több e-pénzrendszerben is 
tagsággal kell rendelkezniük, ha valamennyi üzleti partnerüket 
el akarják érni. Az ilyen rendszerek közötti átjárhatóság és 
a felhasználók teljes körű lefedettségének hiánya bizonyos 
szempontból nehézkes megoldásokat eredményez a fogyasztók 
számára.

A hagyományos fizetési infrastruktúrák (közel) valós idejű 
megoldásokat biztosítottak elsősorban a jegybankok valós idejű 
bruttó elszámolási rendszerein (real-time gross settlement, RTGS), 
illetve a pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül lebonyolított 
tranzakciók esetében. A legtöbb bankközi tranzakcióhoz azonban 
technológiai okokból elszámolási ciklusokat alkalmaztak.  
Az azonnali fizetés nagy előnyökkel jár más elektronikus 
fizetési eszközökkel szemben: biztosítható a felhasználó teljes 
elérhetősége, a kedvezményezett másodpercek alatt megkaphatja 
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a pénzt, és olyan átjárható rendszer építhető ki, amelyben minden 
pénzforgalmi szolgáltató elérhető. Ezek a fő okai annak, hogy az 
elmúlt évtizedben a legtöbb ország (és jegybank) megkezdte az 
azonnali fizetési rendszerek fejlesztését. Az Egyesült Királyságban 
bevezetett Faster Payments rendszer volt az első ilyen jellegű 
szolgáltatás Európában, amelyet a svéd (2012), a lengyel (2012) és 
a dán (2014) megoldás követett. A téma fontosságát az is kiemeli, 
hogy az azonnali fizetések erőteljesebb használatát mind az 
Európai Központi Bank (ECB, 2021), mind az Európai Bizottság 
(EC, 2020) a lakossági fizetési stratégiák egyik fő céljaként jelölte 
meg.

1. ábra: Azonnali fizetések aránya az átutalásokon belül

Forrás: MNB-számítás

1.1. A magyar modell

Az MNB az elmúlt évtizedben nagymértékben támogatta 
a lakossági fizetési piac innovációját. Ez a megközelítés magában 
foglalta a napközbeni elszámolás 2012-es bevezetésének 
koordinálását, a magyar GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 2014-ben 
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történő megvásárlását a központi fejlesztési kezdeményezések 
feletti ellenőrzés megszerzése érdekében, valamint a napközbeni 
elszámolási ciklusok tízre történő növelését 2015-ben, amelynek 
eredményeként lerövidíthetővé vált az átutalások feldolgozási 
ideje. Az átutalások további felgyorsítása érdekében az azonnali 
fizetés magyarországi bevezetése logikus következő lépésnek 
tekinthető az MNB lakossági fizetési stratégiájában. A projekt 
kezdetétől fogva hangsúlyozták azonban, hogy az azonnali 
fizetés nem csupán gyorsabb tranzakciókat jelent: a valós idejű 
feldolgozás alapjaiban változtatja meg a fizetési szolgáltatások 
nyújtásának módját, azaz lényegesen nagyobb a jelentősége 
annál, hogy – például – egy óráról harminc percre csökkenti 
a feldolgozási időt. Az azonnali feldolgozás eredményeképp az 
új fizetési mód technikai szempontból minden fizetési helyzetben 
használható. Egy másik fontos különbség a korábbi átutalási 
szolgáltatásokhoz képest, hogy az azonnali fizetési infrastruktúra 
megvalósítását olyan „platformszerű” rendszerként tervezték, 
amelyen a pénzforgalmi szolgáltatók saját innovatív fizetési 
szolgáltatásaikat fejleszthetik és nyújthatják. Ezért az azonnali 
fizetések bevezetése inkább tekinthető teljesen új paradigmának, 
mint a régebbi infrastruktúrák puszta korszerűsítésének. 
A fogyasztói fizetési szokásokat vizsgáló felmérések (Deák 
et al., 2021; Ilyés és Varga, 2015) is kimutatták, hogy a magyar 
lakosság körében folyamatosan nő az elektronikus fizetési 
megoldások irányában mutatkozó felhasználói preferencia, ami 
új innovatív megoldásokat igényel.

Ez indokolta azt a Magyarországon egyedülálló megközelítést az 
azonnali fizetések bevezetése kapcsán, amelyet az MNB (2016) 
ismertetett. A fizetési piac hálózati hatásai miatt a fizetési piac 
történetében számos egyébként hasznos megoldás eleve kudarcra 
volt ítélve. Ennek megoldása érdekében a Magyar Nemzeti Bank 
úgy döntött, hogy MNB-rendeletben kötelezi a pénzforgalmi 
szolgáltatókat az azonnali fizetések biztosítására, elérve 
ezáltal a teljes felhasználói lefedettséget és hozzáférhetőséget. 
Alapvetően minden 10 millió HUF (kb. 25 ezer EUR) alatti 
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elektronikus átutalást öt másodpercen belül fel kell dolgozni,  
ha az nem a pénzforgalmi szolgáltató általi kézhezvétel időpontja 
utáni teljesítési dátumot határoz meg, vagy ha azt nem vállalati 
ügyfél nyújtja be kötegelten. E megközelítés eredményeképp 
Magyarországon minden fizetési számla elérhető az azonnali 
fizetésekhez. Ennek megfelelően kialakult az „új normál” az 
átutalások szolgáltatása terén, ami azt jelenti, hogy a fogyasztói 
tranzakciók túlnyomó többsége ma már valós időben történik.

Az alkalmazott fizetési rendszer és üzenetáramlás nagyrészt 
az európai SCT Inst-n alapul, néhány hazai finomítással az 
adattartalomban. A „készpénzszerű”, folyamatosan elérhető 
szolgáltatás biztosítása érdekében a központi infrastruktúra 
tervezett leállások nélkül, napi 24 órában, a hét minden napján 
és az év 365 napján működik. A piaci innováció támogatása 
kezdettől fogva lényeges cél volt, ezért ezért a GIRO Zrt. központi 
infrastruktúrája két további szolgáltatást is nyújt. Egyrészt 
a felhasználók másodlagos azonosítókat („helyettesítőket”) 
regisztrálhatnak fizetési számláikhoz. Jelenleg háromféle 
másodlagos számlaazonosítót használhatnak: mobiltelefonszámot, 
e-mail címet és adóazonosítót. Fontos, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatókat az MNB kötelezze arra, hogy ügyfeleik számára 
biztosítsák a másodlagos azonosítók regisztrálásának lehetőségét. 
Másrészt a nem pénzforgalmi szolgáltató jellegű kereskedők 
számára is rendelkezésre áll a fizetési kérelem („request-to-
pay”, azaz RTP) szolgáltatás: a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
például egy közüzemi szolgáltató közvetlenül csatlakozhat  
a GIRO központi infrastruktúrájához, és fizetési kérelmeket 
küldhet ügyfeleinek.

A szolgáltatás likvideszköz-kezelése előfinanszírozott modellen 
alapul: az MNB-nél egyetlen számlát vezetnek, amelyet a GIRO 
kezel. Az előfinanszírozott készpénzösszeg jogi szempontból 
továbbra is a bankok eszköze marad, de a pénzforgalmi 
szolgáltatók a GIRO-ra bízzák a likvid eszköz közös számlára 
történő átvezetését és onnan történő kiutalását. Balla és Ilyés 
(2016) előzetes elemzésében arra a következtetésre jutott, 
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hogy a pénzforgalmi szolgáltatók teljes likviditásának csak 
kis hányada szükséges a szolgáltatás működtetéséhez. Mivel 
azonban a magyar modell átfogó és kötelező érvényű, minden 
fizetési számlát magában foglaló modell, az MNB szükségesnek 
tartotta, hogy a nehéz időkre további „védelmi vonalakat” 
vezessen be. A pénzügyi sokkokon kívül a normál működés 
során is felmerülhetnek likviditási problémák. A pénzforgalmi 
szolgáltatók ugyanis csak a VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási 
Rendszer) működési ideje alatt (azaz hétköznapokon reggel 
7 és délután 5 óra között) helyezhetnek át előzetesen likvid 
eszközt VIBER számlájukról a közös azonnali fizetési számlára.  
Ez azt jelenti, hogy éjszakára és hétvégére előre kell jelezniük az 
azonnali fizetési műveletek likviditási igényét. Így ha egy bank 
rosszul számítja ki a likviditási igényt ezekre az időszakokra, 
előfordulhat, hogy megfogyatkozik a likviditása, és az ügyfelei 
nem lesznek képesek azonnali fizetéseket teljesíteni, még akkor 
sem, ha elegendő pénzük van a személyes számlájukon. Ezért  
a VIBER üzemeltetésén kívüli időszakokban az MNB biztosítékkal 
fedezett azonnali hitelt nyújt a pénzforgalmi szolgáltatók számára.

1.2. Az új szolgáltatás elindítása és az első tapasztalatok

Az új szolgáltatás 2020. március 2-án indult el egy hosszú és 
átfogó, az összes magyarországi pénzforgalmi szolgáltatóra 
kiterjedő, az MNB és a GIRO által vezetett projektet követően. Ez 
volt a magyar bankszektor eddigi legnagyobb fejlesztési projektje, 
amely minden érdekelt féltől rendkívüli elkötelezettséget igényelt. 
Mivel a szolgáltatás elindítása hirtelen átmenetet követelő („big-
bang”) megközelítéssel történt, pontos összehangolásra volt 
szükség, hogy minden résztvevő teljesítse a követelményeket 
és a határidőket. A pénzforgalmi szolgáltatók számára az 
bizonyult a legnagyobb kihívásnak, hogy jelenlegi működésüket 
a hét minden napján, napi 24 órában rendelkezésre álló modellé 
alakítsák, illetve bevezessék és a meglévő rendszerekkel 
összekapcsolják a szükséges IT-rendszereket.
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A felhasználók rendkívül jól fogadták az új szolgáltatást, 
amint azt az 1. ábrán látható forgalomnövekedés is mutatja.  
Az azonnali fizetési tranzakciók időbeli eloszlása szintén jól jelzi 
a fogyasztói keresletet (2. ábra): az azonnali fizetéseket nagyon 
gyakran használják a napközbeni elszámolási ciklusok szokásos 
működési idején kívül, ami azt mutatja, hogy a partnerek részére 
másodpercek alatt történő pénzküldés igénye a szokásos banki 
nyitvatartási időtől függetlenül is felmerülhet.

2. ábra: Azonnali fizetési műveletek számának óránkénti 
megoszlása

Forrás: MNB (2022)

A szolgáltatás sikeres elindítása után hamar egyértelművé vált, 
hogy a piaci szereplők részéről nagy igény mutatkozik más 
tranzakciótípusok valós idejű feldolgozására is. Ezért az MNB 
úgy döntött, hogy 2020. szeptember 1-jétől a pénzforgalmi 
szolgáltatók számára megnyitja a lehetőséget a vállalati kötegelt, 
értéknapos és rendszeres megbízásos tranzakciók azonnali fizetési 
infrastruktúrán történő feldolgozására is. Tömeges fizetési kérelem 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Millió tranzakció

Megoszlás a feldolgozás időpontja szerint (óra)

Ezer tranzakció

Összes tranzakciószám az időszak során
A tranzakciók száma az időszak során hétköznapokon
A tranzakciók száma az időszak során hétvégenként (jobb oldali tengely)



— 185 —

Az MNB az innováció élvonalában

(RTP) tranzakciók is küldhetők, amelyek különösen a számlázási 
rendszerek esetén hasznosak. A tranzakciók nagy számban történő 
végrehajtása azonban nagyon rövid időn belül (akár másodpercek 
alatt) a központi infrastruktúra vagy a kedvezményezett oldal 
elárasztásához vezethet. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében 
ezeket a tranzakciótípusokat csak felső korláttal lehet elküldeni, 
amely másodpercenként egy tranzakciót jelent.

1.3. A szolgáltatások fejlesztése

Az MNB már az azonnali fizetési projekt kezdetétől fogva 
hangsúlyozta, hogy az új infrastruktúra kiépítése önmagában 
nem elég: erre alapozva a piaci szereplőknek új szolgáltatásokat 
kell kiépíteniük ahhoz, hogy fogyasztók ténylegesen használni 
tudják a rendszert. E folyamat elősegítése érdekében az MNB 
több területen koordinálja a piaci folyamatokat. Annak érdekében, 
hogy a piaci szereplők jobban megértsék az azonnali fizetések 
lehetséges használatát, és jó áttekintést kapjanak a folyamatok 
menetéről, az MNB iránymutatásokat adott ki (MNB, 2019a). Ezek 
keretében kidolgozott számos, az RTP szolgáltatásra vonatkozó 
szabályt, valamint a tranzakciós üzenetek opcionális adatmezőire 
vonatkozó szabványt is.

Az MNB-rendelet által is támogatott egyik fő cél a siló 
típusú, zártkörű azonnali fizetési megoldások kialakulásának 
megakadályozása, azaz a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek 
közölni bármilyen típusú adatátviteli módszer (pl. QR, NFC, 
Bluetooth) technikai megvalósításának részleteit. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy minden belföldi azonnali fizetési megoldás 
kölcsönösen átjárható bármely másikkal. Például, függetlenül 
attól, hogy melyik pénzforgalmi szolgáltató kezeli a kereskedő 
számláját és nyújtja az elfogadási szolgáltatásokat, a fogyasztó 
a kiskereskedőnél tud fizetni, szintén függetlenül attól, hogy hol 
rendelkezik bankszámlával.

A fizetések új, könnyen megvalósítható típusa lehet a QR-kódos 
fizetés, amely már széles körben elterjedt Kínától Svédországig. 
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Az MNB úgy döntött, hogy kidolgozza és közzéteszi a hazai 
QR-kód szabványt (MNB, 2019b), amelyet kifejezetten a magyar 
azonnali fizetések megkönnyítésére terveztek. Néhány magyar 
bank már meg is kezdte a QR-alapú szolgáltatások nyújtását,  
és az első tapasztalatok ígéretesnek bizonyultak. Kiderült 
azonban, hogy mind a QR-kódos fizetés, mind a fizetési kérelem 
szolgáltatás esetében a piac hálózati jellemzői kihívást jelenthetnek 
a további piaci áttörés szempontjából. Az MNB ennek megfelelően 
további központi koordinációs lépések megtétele mellett döntött.

Egyrészt a piaci visszajelzések alapján úgy határoztak, hogy 
a hazai QR-kód-rendszert biztonsági elemekkel, például 
központi tanúsítványokkal és titkosított kódokkal egészítik 
ki. Ez megakadályozza, hogy a csalók megváltoztassák  
a QR-kód tartalmát. Másrészt azt is tervezik, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók számára előírják a QR-kódok olvasásának és a fizetési 
kérelem elfogadásának támogatását. Ezáltal fizetési kérelemmel 
vagy QR-alapú fizetési megoldásokkal minden fogyasztó 
elérhetővé válna, így a pénzforgalmi szolgáltatók, a technikai 
szolgáltatók és a kereskedők teljes körű lefedettséget érhetnének 
el a fogyasztók vonatkozásában, és saját megoldások fejlesztésébe 
foghatnának.

A modern központi infrastruktúra megvalósítása és az új 
fizetési megoldások megtervezése mellett a sikeres fizetési 
szolgáltatás harmadik eleme a fogyasztók tudatosságának 
növelése. Mint már említettük, az MNB felmérései szerint 
a lakosság egyre nagyobb hányada részesíti előnyben az 
elektronikus fizetést. Az új azonnali fizetési megoldások 
sikeresen kielégíthetik ezt az igényt. A fogyasztóknak 
ugyanakkor meg kell ismerniük az új fizetési lehetőségeket, 
ezért az MNB kidolgozta a magyarországi azonnali fizetések 
arculati könyvét, amely tartalmazza a logók megjelenítésének 
szabályait (színek, üzletekben való elhelyezés stb.).  
Ez a márkakönyv példákat is kínál a kereskedők számára, hogy 
hogyan használhatják az azonnali fizetéseket. A logók segítségével 
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a fogyasztók könnyen azonosítani tudják majd azokat a helyeket, 
ahol azonnali fizetésre van lehetőségük.

A fent említett szempontokon túl az árképzés is kulcsfontosságú 
sikertényező lehet az azonnali fizetések esetében. Jelenleg 
a felhasználók ingyenes szolgáltatásként tekintenek a készpénzes 
és a kártyás fizetésekre, míg az átutalásoknak Magyarországon 
általában tranzakcióalapú díjszabásuk van. Ez azt jelenti, hogy 
a fizetési mód kiválasztásakor az azonnali fizetés a fogyasztók 
számára nem versenyképes a másik két fő lehetőséggel 
szemben. Ezért az MNB tárgyalásokat kezdett a pénzforgalmi 
szolgáltatókkal arról, hogy az átutalások jelenlegi tranzakcióalapú 
árazása hogyan alakítható át csomagalapú árazási struktúrává, 
amelyben havi vagy éves díjakat számítanak fel, de az egyes 
azonnali fizetési műveletekért nem kell díjat fizetni.

2. A versenyképes pénzügyi szolgáltatások 
elterjedésének támogatása

A pénzügyi szolgáltatások esetében kívánatos, hogy azok ne 
csak elérhetők legyenek az ügyfelek széles köre számára, hanem 
elérhetőségüket és használatukat könnyűnek és kényelmesnek 
is tartsák. A versenyképesség szempontjából a pénzügyi 
szolgáltatások megfizethető árú elérhetősége és használatuk 
biztonsága a jegybank számára is fontos és kívánatos.

Napjainkban a pénzügyi szolgáltatások piaca fokozatosan 
változik, mivel a hangsúly egyre inkább eltolódik a szolgáltatókkal 
való személyes kapcsolattartásról az elektronikus szolgáltatások 
felé. Ezt a folyamatot nagymértékben elősegíti a digitalizáció 
iránti növekvő fogyasztói igény. Emellett az innovatív, digitális 
megoldások támogathatják a versenyképesebb pénzügyi 
szolgáltatások elérhetőségét is, mivel a digitalizáció révén 
a szolgáltatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy egyre inkább 
személyre szabott és felhasználóbarát élményt nyújtsanak, 
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ami növelheti a digitális térben tapasztalt ügyfélelégedettséget 
(MNB, 2018). Mivel a technológiai óriásvállalatok (Apple, Google) 
személyre szabott megoldásaikkal és kiemelkedő felhasználói 
élményükkel jelentős szerepet játszanak a fogyasztók életében, 
az e piaci szereplők által alkalmazott megközelítés is hozzájárult 
a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói elvárások 
változásához: a pénzügyi szolgáltatások terén is jelentős igény 
mutatkozik a magas szintű ügyfélélményre. Az MNB ezért hisz 
abban, hogy az innovatív, digitális megoldások elterjedése és 
széleskörű alkalmazása jelentősen javíthatja a pénzügyi rendszer 
versenyképességét és költséghatékonyságát.

Az ügyféloldalon a banki szolgáltatások jövőjét a kényelmes, 
azonnali és gyors, bárhonnan elérhető digitális szolgáltatások 
jellemezhetik. Az, hogy az ügyfelek a közeljövőben 
szinte mindenhol hozzáférhetnek az internethez – főként 
okostelefonjaikon keresztül –, segítséget nyújt e fejlődési 
út kiépítéséhez. Az innovációk és a digitális megoldások 
modernizálhatják a pénzügyi szolgáltatások teljes értékláncát: 
nemcsak a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
igénybevétele, hanem az információgyűjtés, az ügyfelekkel 
való kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés, valamint az 
interaktív pénzügyi tudatosságnövelő eszközök alkalmazása 
is megújíthatja a banki élményt. Az egyre kényelmesebb és 
modernebb ügyfélközpontú megoldások létrehozására irányuló 
megközelítésben az innovatív szereplők (FinTech-, illetve 
BigTech-cégek) versenyelőnnyel rendelkeznek, ezért a pénzügyi 
piacokon folytatott bővülő tevékenységük új versenyhelyzetet 
teremt a pénzügyi szektoron belül. Ez a verseny egyre inkább 
a digitalizációra támaszkodik.

A digitális fejlesztések felforgató jellege kapcsán azonban 
a jegybankok és a felügyeletek általánosságban dilemmával 
szembesülnek. Ha az általuk követett megközelítés túlságosan 
engedékeny, az innovatív piaci szereplők (FinTech-cégek)  
tisztességtelen előnyökhöz juthatnak a szabályozott 
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piaci szereplőkkel szemben, ami negatív hatással lehet 
a versenyképességre az egész rendszerben. A túlzott szigorúság 
viszont akadályozhatja az innovációt és a költségcsökkentést, 
és a hazai ügyfeleket külföldről kiszolgáló FinTech szolgáltatók 
kezéből is kicsúszhat az ellenőrzés.

3. Egyedülálló hozzájárulás a hatékonyabb 
és stabilabb pénzügyi rendszerhez

Az MNB elkötelezett a hazai pénzügyi rendszer stabilitásának 
fenntartása és elősegítése mellett. Ennek szellemében úgy véljük, 
hogy új megközelítésekre lehet szükség, mivel a technológiai 
fejlődés a pénzügyi közvetítésben is gyorsan zajlik, és kiszélesíti 
a pénzügyi stabilitás fogalmát. Napjainkban a pénzügyi 
rendszereknek nemcsak a gazdasági sokkhatásokkal szemben kell 
ellenállónak lenniük, hanem az is fontos, hogy képesek legyenek 
kezelni a digitalizáció okozta kihívásokat is (pl. alkalmazkodni 
a felhasználók fokozódó digitális elvárásaihoz, kezelni az egyre 
gyakoribb kibertámadásokat).

3.1. A digitális transzformáció előmozdításában való aktívabb 
szerepvállalás motivációja

Egyfelől a digitalizáció és az innováció fokozhatja mind 
a pénzügyi stabilitást, mind a pénzintézetek versenyét. 
Ennek oka, hogy a legmodernebb, élvonalbeli technológiák 
széles körű bevezetése egyszerre csökkentheti a költségeket 
és javíthatja a működési hatékonyságot, a fejlett megoldások 
pedig hozzájárulhatnak a hatékonyabb kockázatkezeléshez és 
a bankok által nyújtott szolgáltatások minőségének javításához. 
A digitalizáció révén megvalósuló fejlődés tehát nemcsak 
a versenyt és a rugalmasságot fokozza, hanem a korszerű működés 
révén támogathatja a gazdasági növekedéshez való fenntarthatóbb 
hozzájárulást is. Másfelől, ha a bankok lemaradnak az egyre 
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szükségesebbé váló digitális átalakulás terén, az több szempontból 
is alááshatja pénzügyi stabilitásukat. Ahogy a digitálisan elérhető 
szolgáltatások iránti felhasználói igény növekszik, a bankoknak 
a jelenlegi felhasználói bázisuk megtartása érdekében át 
kell alakítaniuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül 
a termékeket és szolgáltatásokat elérhetővé teszik. Emellett, ha 
a technológiai fejlődésben lemaradnak, belső rendszereik elavulttá 
válhatnak, ami magában hordozza e rendszerek sebezhetőségének 
veszélyét. Számos olyan folyamat zajlik, amely nem tűnik 
hatékony megoldásnak az innovatív piaci szereplők által már 
elérhető digitális és automatizált megoldásokhoz képest, ez 
pedig szintén alááshatja a bankrendszerek időtálló stabilitását 
(MNB, 2017).

3.2. Az MNB ajánlása a hitelintézetek digitális átalakulása 
kapcsán

A digitalizációs erőfeszítések globális elterjedése által 
okozott kétirányú hatásokkal való megbirkózás érdekében 
a jegybankoknak is aktívnak és előretekintőnek kell lenniük, hogy 
a jövőben is támogathassák a pénzügyi stabilitást. Nemzetközi 
szinten is újdonságnak számító megközelítésként az MNB külön 
ajánlást adott ki a hitelintézetek digitális transzformációjának 
erősítése érdekében (MNB, 2021).

Az intézményekkel szemben támasztott elvárásokat és 
a digitalizációra vonatkozó jó gyakorlatokat meghatározó 
ajánlás a banki műveletek teljes körét le kívánja fedni. Az ajánlás 
keretében az MNB kiemeli az átfogó megközelítés fontosságát 
a digitalizációs kezdeményezésekben, és hangsúlyozza, hogy 
a digitális megoldások alkalmazása mellett nagy szükség van az 
intézmények gondolkodásmódjának jelentős megváltoztatására is. 
Ennek megfelelően a három meghatározott szegmenssel (3. ábra) 
az ajánlás felöleli a banki működés egészére kiterjedő, sikeres 
digitális transzformációhoz szükséges valamennyi fontos területet. 
Nagy hangsúlyt fektet többek között az ügyfélkapcsolatokat 
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érintő digitális fejlesztési projektekre, beleértve a fiókok 
működését is. Szintén fontos célkitűzés a vállalati kultúra 
digitalizálásának kiemelt kezelése az igazgatótanácsi szinttől 
kezdődően a teljes szervezetben. Jelentős átalakulást szükséges 
végrehajtani a vállalati kultúra terén, amely hatást gyakorol 
a munkafolyamatokra és a rendszerekre egyaránt. Az ajánlás 
külön szakaszt szentel az adatbázisok és a belső rendszerek 
korszerűsítésének is.

3. ábra: A banki működés terén a sikeres digitális 
transzformációban érintett területek

Forrás: MNB
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szerint a digitális átalakulási stratégia legfontosabb tartalmi 
elemei legalább – de nem kizárólagosan – a fent említett három 
szegmensen belüli tíz célkitűzésre terjednek ki.

Az ajánlás jelenlegi formájában történő kiadásával az MNB 
a digitalizáció vonatkozásában az egész ágazatra kiterjedő közös 
minimumszint kialakítását kívánja támogatni. Az egyes digitális 
átalakulási stratégiák ugyanakkor az MNB követelményeinél 
jóval ambiciózusabbak is lehetnek. Ily módon a jegybank nem 
határozza meg és nem is korlátozza, hogy az egyes bankok 
milyen ütemben haladjanak a digitális átalakulás útján, csupán 
azt hangsúlyozza, hogy a hosszú távú fenntarthatóság érdekében 
folyamatos, célzott és valós erőfeszítésekre van szükség.

Ezzel összefüggésben a hitelintézeteknek 2021. október 31-ig kellett 
kidolgozniuk és benyújtaniuk az átfogó digitális transzformációs 
stratégiájukat a tervezett fejlesztésekre vonatkozó ütemtervvel 
együtt. A jövőben az MNB elvárja, hogy a hitelintézetek 
évente, minden év vége előtt beszámoljanak a digitális 
transzformációs stratégiákban foglalt vállalások megvalósításának 
előrehaladásáról, valamint az elvégzett összehasonlító elemzések 
eredményeiről, mindaddig, amíg a stratégiákban meghatározott 
legtávolabbi célkitűzés is megvalósul. Az első ilyen jelentés 
benyújtásának határideje 2022. december 31.

4. Élénk FinTech ökoszisztéma

A versenyképesebb, hatékonyabb és stabilabb pénzügyi 
közvetítőrendszer kialakításának támogatásán túl az MNB 
innovatív kezdeményezéseivel jelentős erőfeszítéseket tesz 
a magyar FinTech ökoszisztéma fellendítése érdekében. Ennek 
megvalósításához:

(1) az MNB a pénzügyi rendszerre kockázatot nem jelentő, 
biztonságos módon segíti a FinTech innovációk elterjedését egy 
konzultációs platform (Innovation Hub) elindításával és egy 
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szabályozási tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox) létrehozásával. 
Ezen kívül

(2) az MNB elkötelezett a már meglévő intézmények és a FinTech 
cégek közötti széles körű partnerségek előmozdítása mellett. 
Ugyanakkor jegybankként 

(3) az MNB együttműködik az ágazat szereplőivel a digitalizáció 
és a nemzetközi versenyképesség előmozdítása érdekében. 
Az innovatív vállalatokkal kötött partnerségek közé tartozik 
a Digitális Diákszéf nevű digitális jegybankpénzzel kapcsolatos 
pilot projekt, a Pénzmúzeum mobilalkalmazás, amely privát 
blokklánc-alapú nem helyettesíthető token (non-fungible token, 
NFT) kibocsátási platformként és digitális érmenyilvántartásként 
is működik, valamint a Pallas Athéné chatbot alkalmazás 
a jegybank weboldalán.

4.1. A hazai FinTech-szektor fejlődése

A magyar FinTech-szektor folyamatosan bővül. A 2020-as  
pénzügyi év végén közel 150 FinTech-cég működött 
Magyarországon (4. ábra). E cégek többsége B2B (business 
to business) szolgáltatásokat nyújt, és többségük mikro- és 
kisvállalkozás. Ez egyértelműen jelzi, hogy a magyar FinTech 
cégek elsősorban nem kihívókként, hanem inkább a pénzügyi 
szektor szereplőinek partnereiként vannak jelen. Az innovációs 
kezdeményezések tekintetében mindez szilárd, hosszú távú 
jövőképet vetíthet elő mind a pénzügyi szolgáltatási ágazat 
szereplői, mind pedig széles ügyfélkörük számára. Az első 
sikertörténetek már láthatók: egyre több – Magyarországon 
alapított – FinTech-cég ér el sikereket a nemzetközi piacon is,  
és vonz több százezer felhasználót, valamint több (tíz)millió 
dolláros befektetéseket.
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4. ábra: FinTech vállalatok folyamatos bővülése Magyarországon

Forrás: NAV, MNB (2021)

A magyarországi FinTech szereplők számának jelentős 
növekedésén túl az e vállalatok által foglalkoztatott munkaerő 
erőteljes bővülése is mutatja az ágazat növekvő jelentőségét. 
A magyar FinTech-szektoron belül meghatározott hét 
szolgáltatási terület közötti megoszlásuk jellemzően nem változott 
a hétéves vizsgálati időszak alatt. Különösen figyelemre méltó 
a koronavírus-járvány gyorsító hatása a digitalizáció terjedésére: 
a COVID-19 első hullámait követően a magyar FinTech-szektorban 
foglalkoztatottak száma egyetlen év alatt 30%-kal nőtt (5. ábra).
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5. ábra: A foglalkoztatotti létszám növekedése és megoszlása 
szolgáltatási kör szerint a hazai FinTech vállalatoknál

Forrás: NAV, MNB (2021)

2020-ra a folyamatosan fejlődő és bővülő magyarországi FinTech 
ökoszisztéma elérte azt az érettségi szintet, amely lehetőséget 
teremtett arra, hogy megalakuljon a magyar FinTech közösség 
önálló képviseleti szervezete, a Magyar FinTech Szövetség 
(MAFISZ). Az egyesületet három fő célkitűzéssel hozták létre:

(1) a magyar FinTech ökoszisztéma megerősítése, beleértve az 
ágazat hazai és nemzetközi versenyképességének növelését, 

(2) a tagok érdekképviselete a szabályozó és egyéb hivatalos 
szereplőkkel szemben, és

(3) Budapest azon céljának támogatása, hogy regionális innovációs 
és FinTech-központtá váljon. 

E tevékenységek közé tartozik az ismeretek megosztását célzó 
találkozók szervezése más szereplőkkel (mint az MNB Innovation 
Hub nevű Fintech konzultációs platformja és a Regulatory 
Sandbox tesztkörnyezet). A szervezethez csatlakozhatnak 
azok a hazai kötődésű FinTech-cégek, amelyek pénzügyi 
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szolgáltatásokhoz kapcsolódóan nyújtanak digitális megoldásokat, 
továbbá mindazon jogi személyek, amelyek a magyar FinTech 
ökoszisztéma fejlődését támogatják.

4.2. A FinTech innovációk biztonságos elterjedésének 
elősegítése

Tekintettel arra, hogy az MNB mandátuma magában 
foglalja a pénzügyi rendszer gazdasági növekedéshez való 
fenntartható hozzájárulás előmozdítását, a Magyar Nemzeti 
Banknak jelentős érdeke fűződik a hazai pénzügyi rendszer 
digitalizációs szintjének erősítéséhez, amelyhez aktív támogatást 
kíván nyújtani. A szabályozó hatóságok és a jegybankok 
szerepe alapvető fontosságú az innováció előmozdításában.  
Ugyanakkor – részben azért, mert a szolgáltatások újdonsága 
következtében a tapasztalatok és információk korlátozottak, 
részben pedig azért, mert az új pénzügyi szolgáltatások néha nem 
értelmezhetők megfelelően a meglévő szabályozási koncepciók 
alapján – nagyon lényeges, hogy mindez biztonságos módon, 
a rendelkezésre álló szabályozási és felügyeleti eszközök 
alkalmazása útján történjen. Nem elhanyagolható, hogy az 
innováció egyre nagyobb ütemben történő térnyerésével ez 
a szerep folyamatosan bővül. Az elsődleges célok azonban 
továbbra sem változnak. Egyfelől segíteni kell az innovatív 
szereplőket és kezdeményezéseiket abban, hogy biztonságosan 
leküzdjék az előttük álló kihívásokat. Másfelől legalább ilyen 
fontos a fogyasztók biztonságának fenntartása, az esetleges 
kockázatok és károk mérséklése, valamint a tudatos fogyasztói 
társadalom megteremtése is (Fáykiss et al., 2018).

A pénzügyi innováció biztonságos elterjedésének szabályozási 
felügyeletét innovatív keretek létrehozásával is támogatni 
lehet, elsősorban innovációs központok (Innovation Hubok) 
és szabályozási tesztkörnyezetek (Regulatory Sandboxok) 
létrehozásával. Napjainkban, évek múltán bebizonyosodott, hogy 
a fent említett kezdeményezések nemzetközileg elterjedtek és 
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egyfajta univerzális megoldássá váltak (6. ábra). Az MNB az első 
olyan európai hatóságok közé tartozott, amely 2018-ban létrehozta 
ezeket a kereteket: márciusban útjára indította az innovátorokkal 
való közvetlen és rugalmas kapcsolattartás fórumául szolgáló 
pénzügyi innovációs platformját, az MNB Innovation Hubot, majd 
az év végén az új ötletek szabályozott keretek közötti felügyelt 
tesztelésére szolgáló innovációs pénzügyi tesztkörnyezetet 
(Regulatory Sandbox).

6. ábra: Innovation Hubok és Regulatory Sandboxok Európában 
(2022)

Forrás: MNB, az EBA és a nemzeti hatóságok honlapjai alapján

Az MNB pénzügyi innovációt támogató keretrendszere négyéves 
működése során már közel 150 esetben tudott gyors, szakmai 
iránymutatást adni a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos 
különböző szabályozási dilemmákhoz. Ezek a kérelmek, általános 

Dedikált Innovation Hub és Regulatory Sandbox tesztkörnyezet
Dedikált Innovation Hub
Dedikált Regulatory Sandbox tesztkörnyezet
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kérések és különleges útmutatás iránti igények hazai és külföldi 
vállalatoktól érkeztek, beleértve a már működő intézményeket 
és az új innovatív szereplőket is. Az ilyen jegybanki innovációk 
szükségességét nemcsak a programban részt vevők nagy száma 
indokolja, hanem az is, hogy a résztvevők egyre szélesebb körű 
szolgáltatásokat nyújtanak (7. ábra).

7. ábra: Az innovatív szereplők egyre szélesebb körben használják 
az az MNB Innovation Hub platformját

Forrás: MNB (2022)

4.3. Együttműködés a jegybank és az ökoszisztéma szereplői 
között

Az MNB nemcsak az inkumbens intézmények16 és a FinTech 
vállalatok közötti partnerség széles körű előmozdítása mellett 
elkötelezett, hanem jegybankként – az MNB FinTech stratégiájában 
(MNB, 2019c) lefektetett elvekkel összhangban – maga is aktívan 
együttműködik az ágazat szereplőivel, hogy a csúcstechnológiákat 
jegybanki szinten is meghonosítsa. Kevesebb mint két év alatt 
az MNB különböző hazai FinTech vállalatokkal együttműködve 

16  „Inkumbens intézmény alatt a piacon már jelenlevő, hagyományos pénzügyi 
intézményeket értjük” (Fáykiss et al., 2018, 44. o.) (A ford.).

Fizetési/megtakarítási megoldások, AISP/PISP szolgáltatás bevezetése
„Ismerd meg az ügyfeled” (KYC), pénzmosás elleni küzdelem (AML), 
online szerződéskötés
Technológiai fejlesztés, RegTech, SupTech
Vállalati hitelezési és faktoring megoldás vagy kereskedési platform bevezetése
Közösségi alapú (Crowdfunding) megoldás bevezetése
Kripto-eszköz, DLT/blokklánc alapú innováció bevezetése
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három kezdeményezést indított útjára: 2020 szeptemberében 
a Digitális Diákszéf mobilalkalmazást, 2020 decemberében 
a Pallas Athéné chatbotot, 2022 májusában pedig a Pénzmúzeum 
mobilalkalmazást (az elsőről és az utolsóról részletesen lásd az 
5. alfejezetet).

Az MNB Pallas Athéné chatbotja a megjelenésekor európai 
szinten is újszerű jegybanki megoldásnak számított. A gépi 
tanuláson alapuló chatbot-alkalmazás segítségével az érdeklődők 
szakszerű választ kaphatnak kérdéseikre és tájékoztatást 
kérhetnek meghatározott témakörökben a nap bármely 
időpontjában, mindezt automatikusan és azonnal. A chatbot 
kezdetben három meghatározott témakörben (pénzügyi 
innovációs, fogyasztóvédelemi és felügyeleti engedélyezés) 
volt elérhető, amelyet két további területre, nevezetesen 
a statisztikára és a szabályozási megfelelésre is kiterjesztettek. 
Az MNB chatbot kísérleti projektje kivételes lehetőséget biztosít 
a jegybank számára, hogy megismerje egy innovatív és tovább 
bővíthető technológián alapuló online alkalmazás bevezetését és 
működtetését. A jegybanki chatbot működtetése során szerzett 
tapasztalatok hosszú távon további, több jegybanki funkciót is 
lefedő innovatív technológia bevezetését is támogathatják.

5. Célzott, további szakpolitikai célkitűzéseket 
is támogató kísérleti projektek Magyarországon 
– Gyakorlati tapasztalatok gyűjtése a digitális 
jegybankpénz és a blokklánc technológia 
esetében

Gyorsan változó, egyre inkább digitális korunkban a jegybankok 
is keresik az innováció lehetőségeit, hogy megőrizhessék központi 
szerepüket a pénz jövőjében. Az egyik ilyen forradalmi jegybanki 
kezdeményezés a digitális jegybankpénz (central bank digital 
currency, CBDC). A digitális jegybankpénz a jegybank által 
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az adott ország saját pénznemében kibocsátott pénz digitális 
formája, amely eltér a hagyományos jegybanki tartalékoktól 
vagy elszámolásoktól (CPMI-MC, 2018). A digitális jegybankpénz 
olyan új eszköz a központi bankok kezében, amely számos 
gazdasági, szakpolitikai és társadalmi cél elérését támogathatja. 
Ezek egyike a digitális pénzügyi szolgáltatások minőségének 
javítása és a digitális pénzügyi szolgáltatásokhoz való lakossági 
hozzáférés előmozdítása (Fáykiss & Szombati, 2021). A pénz 
reformja azonban számos kihívást jelent: a siker érdekében 
a jegybankoknak először világosan meghatározott célokat kell 
kitűzniük, és azokat a digitális jegybankpénz kialakításának 
minden döntéshozatallal járó lépésénél figyelembe kell venniük.

A magyarországi élénk FinTech-ökoszisztéma támogatása mellett 
az MNB a jegybanki innováció élvonalába kíván tartozni, ezért 
proaktívan keresi az új ötletekhez és technológiai megoldásokhoz 
kötődő kutatásokat és kísérletezéseket. Ezen megoldások egyike 
a digitális jegybankpénz és a blokklánc technológia. A digitális 
jegybankpénzhez kapcsolódó kutatás első lépéseként az MNB 
átfogó tanulmánykötetet adott ki „Egy új kor hajnalán – Pénz 
a 21. században” címmel. A tanulmánykötet nemzetközileg 
egyedülálló, mivel a digitális jegybankpénz lehetséges formáinak 
koncepcionális és tervezési megfontolásai mellett kitér azok 
monetáris politikai, pénzügyi stabilitási és pénzforgalmi 
hatásaira, valamint az infrastrukturális megvalósítás kérdéseire is.  
Az elméleti áttekintést célzott pilot projektek követték a gyakorlati 
tapasztalatok megszerzése érdekében. A célzott pilot projektek 
lehetővé teszik az MNB számára, hogy értékes, nem szimuláción 
alapuló ismereteket és know-how-t gyűjtsön, ugyanakkor 
biztosítják a biztonságos tesztkörnyezetet és a minimális 
kockázatvállalást egy kisebb létszámú, ellenőrizhető ügyfélkör 
bevonásával.

Az MNB Digitális Diákszéf egyedülálló, ingyenes 
mobilalkalmazás, amely az általános iskolásokat célozza meg.  
Az alkalmazás kettős céllal jött létre. Egyrészről támogatja  
a 8 és 14 év közötti gyermekek és családjaik pénzügyi tudatosságát 
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és elősegíti a digitális pénzügyi integrációt. Az alkalmazással 
lehetővé válik számukra, hogy okostelefonjukon keresztül, 
játékos formában ismerkedjenek meg a pénzügyek alapjaival, 
többek között digitális érmeket gyűjthetnek és cserélhetnek, 
majd ezeket különböző értékes ajándékokra válthatják be. 
Másrészről a Digitális Diákszéf kezdeményezés abban is segítséget 
nyújt az MNB-nek, hogy gyakorlati, közvetlen tapasztalatokat 
szerezzen egy jövőbeli digitális jegybankpénz-rendszer 
lehetséges működési modelljéről, amely magában foglalja egy 
közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező architektúra tervezését 
és fejlesztését, illetve egy mobilalkalmazás kialakítását, melyek 
számos dimenzióban támogatják a jegybank működését.17

Az MNB legújabb innovatív mobilalkalmazása, a Pénzmúzeum 
applikáció, amelynek funkciója kettős: egyrészt egy blokklánc 
alapú digitális érmeregiszterként működik, másrészt játékos 
és szakmai tartalmat kínál a nemrég megnyílt budapesti 
Pénzmúzeumról. A digitális érmeregiszter funkció egy dedikált, 
privát blokklánc-alapú nem helyettesíthető token (NFT) 
kibocsátási és érme regisztrációs platformként is működik, ahol 
az MNB – a jegybankok között elsőként – saját NFT-sorozatot 
készíttetett és tett elérhetővé a nyilvánosság számára. A korábbi 
kezdeményezésekkel összhangban ez is egyedülálló és innovatív 
lehetőséget biztosít a jegybank számára – ez esetben a blokklánc-
alapú technológia tesztelésére –, valamint a jegybankok körében 
is újdonságnak tekinthető. A jegybankon belül alkalmazott 
blokklánc-alapú architektúra segítheti az MNB-t abban, hogy 
gyakorlati tapasztalatokat szerezzen egy ehhez hasonló innovatív 
rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatban, és 
tesztelje annak teljesítményét, skálázhatóságát, valamint az 
automatizált és elosztott adatkezeléssel kapcsolatos lehetőségeit.

17  További részletek: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap123_i.pdf 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap123_i.pdf
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Az MNB jelenleg nem lát olyan piaci elégtelenséget vagy 
hiányosságot, amely sürgőssé tenné a digitális jegybankpénz 
bevezetését (Fáykiss et al., 2022), ugyanakkor elkötelezett 
a digitális jegybankpénz és a blokklánc technológia terén végzett 
kutatások folytatása mellett. A Digitális Diákszéf következő 
fejlesztési fázisában közvetlenebb kapcsolat jön létre a valódi 
pénzzel, míg a Pénzmúzeum alkalmazás továbbra is a blokklánc 
technológia tesztkörnyezeteként fog működni. Az MNB aktívan 
keresi a nemzetközi együttműködések lehetőségeit is e kérdések 
kapcsán, így többek között megfigyelőként csatlakozott a Project 
Dunbar18 kezdeményezéshez.
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2020-ban, alapításának 70. évfordulóján a koreai jegybank, a Bank of 
Korea a közép- és hosszú távú stratégiai tervének (BOK2030) egyik 
stratégiai céljaként a digitális innovációt jelölte meg. Ennek megfelelően 
bimodális informatikai szervezetet alakított ki, és létrehozta a Digitális 
Innovációs Hivatalt mint az ehhez a célhoz rendelt szervezetet. 
A hivatal digitális kezdeményezéseket tervezett és hajtott végre, amelyek 
középpontjában az „adatközpontú” és „keresletvezérelt” digitális 
innováció állt. A bank vegyes taktikát választott: az egész bankra 
kiterjedő adatigazgatás (data governance) vonatkozásában felülről lefelé 
irányuló, az új technológiák alkalmazása és az üzleti tevékenység minden 
szempontjának átdolgozása érdekében pedig alulról felfelé irányuló 
megközelítést alkalmazott. Az elmúlt két év az alapvető építőelemek 
létrehozásának első szakaszaként értékelhető, amelynek során sor került 
a döntéshozatali folyamat észszerűsítésére és az új digitális technológiák 
alkalmazásához szükséges felhasználási esetek összegyűjtésére.  
Ez utóbbiak közé tartozik a mélytanulás technológiáját alkalmazó 
ultrarövid távú GDP-előrejelző rendszer, a szöveges adatokat alternatív 
adatként használó inflációs hangulatindex, a mesterséges intelligencián 
alapuló beszédet szöveggé alakító (speech-to-text, STT) rendszer és az 
online devizatranzakciókat felülvizsgáló rendszer.

Az első fázisból több tanulságot is levonhattunk. Először is, az adat 
a jegybanki digitális innováció szempontjából kritikus fontossággal bír. 
A tágabb együttműködést nem ismerő gondolkodás (silómentalitás) 

Jungphil Park a Bank of Korea Digitális Innovációs Hivatalán belül működő 
Digitális Innovációs Tervező Csoport vezetője. E-mail: philwish@bok.or.kr
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lebontásához és az együttműködésen alapuló innovációk ösztönzéséhez 
kiindulópont lehet – még ha nem is ez a legkönnyebb út – az adatok 
és a gyakorlati tudás bankon belüli áramoltatása. Ebben az értelemben 
a legtöbb, különböző adatállományokat intenzíven használó jegybank 
számára továbbra is jelentőséggel bírhat a jól bevált adatigazgatás. 
Ahhoz, hogy a lehető legjobban kiaknázhassuk a nagy adathalmazokban 
rejlő lehetőségeket, az informatikai rendszerbe és a technológiába való 
beruházásra lenne szükség. Másodszor, a digitális innováció nemcsak 
technikai szempontokat, hanem emberi tényezőket is magában foglal. 
Az innovatív eredmények szervezeten belüli elterjedése különösen 
attól függ, hogy a résztvevők mennyire fogékonyak az új technológia 
által előidézett változásokra, és mennyire ismerik fel a projektekből 
származó előnyöket. Ahhoz, hogy a szervezeti változásokat a belső 
ellenállás minimalizálása mellett lehessen végrehajtani, fokozott 
kommunikációra és változáskezelésre van szükség. Végül pedig az 
innováció új munkamódszert és gondolkodásmódot igényelhet: például 
agilis módszertant és az egyes részlegek közötti együttműködést. 
Számolnunk kell azzal, hogy az új utak kiépítése néha kudarcot vall, 
vagy a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. Fel kell készülnünk rá, hogy 
a kisebb kudarcok tanulságait levonva képesek legyünk továbblépni.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: O30, O32, O33

Kulcsszavak: digitális innováció, adatigazgatás, mesterséges 
intelligencia, gépi tanulás

*A jelen kiadványban megjelenő írás a szerző nézeteit tartalmazza, 
amelyek nem feltétlenül egyeznek a Bank of Korea hivatalos 
álláspontjával. 

1. Bevezetés

A „digitális innováció” két olyan szót egyesít, amely gyorsan 
változó „digitális gazdaságunkban” elkápráztatja az embereket. 
A jegybanki szakemberek körében ugyanakkor e szavak egyike 
sem vált ki különösebb visszhangot. Erőteljes technikai hangzása 
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miatt első ránézésre nehéz elképzelni, hogy a jegybanki vagy 
szakpolitikai területek körébe tartozhatna bármi, ami „digitális”. 
Másrészt az „innováció” irrelevánsnak tűnhet a jegybankok 
számára, amelyek feladata az árak és a pénzügyi rendszer 
stabilizálása. Úgy tűnhet, hogy az innovációval járó változások 
ellentmondanak a stabilitásnak vagy aláássák a jegybankok 
hagyományos gazdasági struktúrákban gyökerező kompetenciáját 
és létjogosultságát.

De talán itt az ideje, hogy a jegybankok reagáljanak 
a vitathatatlannak és visszafordíthatatlannak tűnő digitalizációs 
trendre. Számos jegybank és nemzetközi pénzintézet megy 
keresztül digitális átalakuláson annak érdekében, hogy 
megtarthassa vezető szerepét rendkívül összetett digitális 
világunkban. Ehhez át kell alakítani tevékenységünket és 
gondolkodásmódunkat. E folyamat elengedhetetlen része 
a „digitálizáció” felfedezése, gyakorlati alkalmazása és 
a „digitálissá válás” (Bank of Canada, 2020). A Nemzetközi 
Fizetések Bankja (BIS) elindította a BIS Innovációs Központot 
és a BIS Innovációs Hálózatot, hogy közjavakat fejlesszen 
a technológiai térben, és a jegybankok közötti együttműködés 
révén méretgazdaságossági előnyöket érjen el (Bank for 
International Settlements, 2021). Ez az erőfeszítéssorozat 
rávilágított a digitális technológiákban rejlő lehetőségekre, 
amelyek kiaknázásával a jegybankok közössége hatékonyabban 
és eredményesebben tehet eleget mandátumának. A jegybankok 
számára lehetőség nyílik arra is, hogy az új digitális korszaknak 
megfelelő módon bővítsék szerepüket és felelősségi körüket. 
A pénzügyi, szabályozási és felügyeleti technológiák (FinTech, 
RegTech és SupTech) területei számos jegybank radarján 
szerepelnek.

A Bank of Korea szintén az egész bankra kiterjedő stratégiai 
céllá emelte a digitális innovációt, amelynek megvalósításáért  
2020 óta dolgozik. A kezdeményezés célja, hogy az információ- és 
kommunikációtechnológiát (IKT) és az új digitális technológiákat 
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felhasználva előmozdítsa a munkamódszereinkben és 
gondolkodásmódunkban bekövetkező változásokat, amelynek 
nyomán fejleszthetjük alkalmazkodóképességünket és 
képességeinket a digitális korszakban. E tanulmány célja, hogy 
megossza a Budapest Eurasia Forum résztvevőivel azokat 
a tapasztalatokat és tanulságokat, amelyeket a Bank of Korea az 
elmúlt két év során szerzett. Megközelítéseink nem jelenthetnek 
általános csodaszert más, eltérő helyzetű jegybankok számára, 
de nagy örömünkre szolgálna, ha tapasztalatainkkal más 
jegybankokat is inspirálhatnánk a digitális átalakulás során.

2. Az első lépés a jövőbe: BOK2030

2.1. A Bank of Korea közép- és hosszú távú stratégiai terve 
(BOK2030)

A Bank of Korea 2020-ban ünnepelte alapításának 70. évfordulóját. 
A platina évforduló alkalmából a bank meghirdette közép- és 
hosszú távú stratégiai tervét (a továbbiakban „BOK2030”). 
A stratégiai terv áttekintette a BOK belső és külső környezeti 
tényezőit, valamint tízéves jövőképet és stratégiai célokat 
határozott meg.

A jövőkép a „Bank of Korea vezető szerepe a nemzetgazdaság 
stabilizálásában és fejlesztésében”. Három stratégiai irányt 
(„agilitás”, „együttműködés” és „szakértelem”) és négy 
stratégiai célkitűzést határoz meg: (1) A politikai színtér és 
a politikai eszközök bővítése, (2) A kutatás minőségének javítása,  
(3) A digitális innováció aktív követése és (4) Az irányítási 
rendszer fokozatos átalakítása. (Bank of Korea, 2020a).
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1. ábra: A Bank of Korea közép- és hosszú távú stratégiai tervének 
áttekintése (BOK2030)

Forrás: Bank of Korea (2020)
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A terv a jegybank előtt álló számos kihívás mellett hangsúlyozta 
a bankon belüli digitális innováció sürgősségét, és meghatározta 
a digitalizáció harmadik stratégiai célkitűzését, amely „a digitális 
innováció aktív folytatása”. Apróságnak tűnhet, mégis fontos 
mérföldkő, amely a digitális átalakulást a banki szintű stratégiai 
célok egyikeként helyezte előtérbe. Ezt a következő tíz évben 
a BOK minden tagjának el kell érnie.

A jegybank ennek megfelelően átalakította szervezeti 
struktúráját, valamint a felső vezetés szerepét és feladatkörét. 
A jegybank irányításának fokozatos átalakítása felé vezető 
első lépésként a jegybank kinevezte egyik alelnökét a digitális 
stratégia vezetőjévé (chief digital strategy officer, CDSO).  
Az egész bankra kiterjedő digitális átalakulás végrehajtása során 
ő rendelkezik minden vonatkozó döntéshozatali felelősséggel és 
hatáskörrel. Ez a magas rangú vezető az Informatikai Bizottság 
és az Adatbizottság elnökeként felelős két banki szintű stratégia 
meghatározásáért és végrehajtásáért: az információs és digitális 
stratégiai tervért (Information and Digital Strategic Plan, ISP) és 
az új adatstratégiáért.

2.2. Duplaszárnyú madár: bimodális IT-szervezet

A szervezeti változások másik aspektusa a Digitális Innovációs 
Hivatal 2021 júliusában történő létrehozása volt, amely az adat- 
és digitális stratégia tervezésével és végrehajtásával foglalkozó 
új szervezet.

A BOK már korábban is rendelkezett informatikai főosztállyal, 
amely régóta felelős a bankon belüli informatikai rendszerek 
fejlesztéséért és működtetéséért. A tényleges informatikai 
megoldásokból azonban általában hiányzik a gyorsaság és az 
új igények kezelése iránti elkötelezettség, amit a sebesség és az 
agilitás növelése hozhatna magával (Gartner, 2014). Ez a tendencia 
még nagyobb hangsúlyt kaphat a jegybankok esetében, amelyek 
feladatai közé tartozik az országos pénzügyi rendszerek és 
a gazdaság működését támogató kulcsfontosságú informatikai 
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rendszerek (például a BOK-Wire+, a BOK tulajdonában lévő és 
általa üzemeltetett nagy értékű fizetési rendszer) alkalmazása. 
A gerinchálózati rendszerek üzemeltetőjeként az örökölt 
informatikai szervezet hajlamos volt a rendszer működésének 
stabilitását elsődleges prioritásként kezelni, és néha vonakodott 
az olyan új, még nem igazolt technológiák alkalmazásától, mint 
a mesterséges intelligencia (artifical intelligence, AI), a gépi 
tanulás (machine learning, ML) és a nagy adathalmazok (big data), 
amelyek jelenleg reflektorfényben állnak.19

Ennek nyomán úgy láttuk, hogy a digitális innováció új határainak 
feltárása a meglévő informatikai funkciót kiegészítő új szervezetet 
igényelhet. Az analógiának megfelelően a banknak szüksége volt 
még egy pár szárnyra, hogy a digitális korszakban magasabbra és 
messzebbre repülhessen. A Digitális Innovációs Hivatal elindítása 
azt jelenti, hogy a BOK elfogadta a „bimodális informatikai 
szervezet” koncepcióját. A „bimodalitás” a két különálló, de 
összefüggő munkastílus irányításának gyakorlatát jelenti: az egyik 
(1. mód) a kiszámíthatóságra és a stabilitásra, a másik (2. mód) 
pedig a felfedezésre és az agilitásra összpontosít (Gartner, 2014). 
Az 1. és a 2. mód koncepcionális különbségeket mutat, amint azt 
a 2. ábra összefoglalja. Az új 2. mód a Digitális Innovációs Hivatal 
célját jeleníti meg. Ennek lényege az új technológiákkal történő 
kísérletezés, és az azok alkalmazásában rejlő lehetőségek feltárása 
a bank egészének vonatkozásában. Munkamódszere is eltér az  
1. mód esetében alkalmazott módszertől. A hagyományos „vízesés-
módszertannal” szemben a 2. mód rövid projekteket iterál („agilis 
módszertan”), hogy a minimálisan életképes termékekkel azonnal 
kielégítse az új üzleti igényeket. Ez a bimodális struktúra olyan 
erős vezetést igényel, amely képes összehangolni a két szervezet 

19  Míg az Informatikai főosztály a Gartner-féle szenzációciklus (Hype Cycle) 
szerinti „plató” szakaszban lévő technológiákat vezeti be, addig a Digitális 
Innovációs Hivatal a „trough of disillusionment”, azaz a kiábrándulás 
időszaka végén és a „slope of enlightenment”, azaz a megvilágosodás 
emelkedőjén lévő technológiákkal próbál előzetesen kísérletezni (Gartner, 
2005).
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által indított különböző kezdeményezéseket a bank egészére 
kiterjedő stratégiai irányokkal. Az Informatikai és Digitális 
Bizottság elnökeként a digitális stratégiai vezető irányítja és 
koordinálja a két komponenst. Fontos megjegyezni, hogy a két 
mód egymást kiegészítő szerepe a bimodális képesség lényege, 
amely az egész bank digitális átalakulásához vezet.

2. ábra: Bimodális IT-szervezet a BOK-nál

Forrás: Saját szerkesztés Gartner (2014) alapján
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Számos jegybank használt eddig is aktívan adatokat kutatási 
és szakpolitikai munkája során. Az adatfelhasználás azonban 
korántsem ilyen korlátozott, hanem kiterjed a mindennapi 
működésükre, tevékenységük minden aspektusára.  
Az adatmegosztás egyfajta katalizátornak tekinthető, amely 
lebontja az egyes területek hagyományosan elszigetelt 
megközelítését, és elősegíti a különböző funkcionális csoportok 
közötti együttműködő koordinációt (Bank for International 
Settlements, 2021). Ebben az értelemben az adatokat alapvető 
eszközként kell kezelni, amelyeket a bankon belül meg kell osztani 
a képességfejlesztés és az alapvető változások előmozdítása 
érdekében.

A második kulcsszó az „igény” (más szóval az „üzletközpontúság”, 
amely aktívan tükrözi a különböző területekről érkező igényeket). 
Ez az önvizsgálat azon tanulságából ered, hogy a bankon belül az 
IKT bevezetése kevésbé reagált a vállalkozások új technológiák 
iránti igényeire, részben a szigorú biztonsági politikával 
kapcsolatos körültekintés, illetve az örökölt IT-szervezet üzleti 
funkcióktól távoli kultúrája miatt.

A Digitális Innovációs Hivatal „többfunkciós” szervezetként 
határozta meg magát, vezető szerepet vállalva az „adatközpontú” 
és „igényvezérelt” „digitális” innovációban. Ennek érdekében 
a hivatal egyenlő arányban vonta össze az informatikai szakértőket 
és a jegybanki „szakértői tudással” rendelkező munkatársakat. 
A „szakértői tudás” kifejezést az adattudományban használatos 
és arra a területre vagy környezetre vonatkozó általános 
háttérismeretekre utal, amelyre az adattudományi módszereket 
alkalmazzák (Corporate Finance Institute, 2022). A több funkciót 
átfogó szakértelemre alapozva, más részlegekkel történő 
kommunikáció és együttműködés révén több üzletközpontú 
projektet vizsgálunk meg. Ez az alulról felfelé irányuló 
megközelítés azt eredményezheti, hogy a tagok – még ha kis 
mértékben is – gyakorlati változásokat tapasztalnak, és ez segíthet 
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abban, hogy a digitális átalakulás könnyebben meghonosodjon. 
Az ilyen aktív együttműködési projektek végső célja a készségek 
és a szakértelem fejlesztése és terjesztése az egész szervezet 
szintjén.

3. ábra: A többfunkciós szervezet koncepciója

Forrás: Bank of Korea (2022)
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A bimodális informatikai struktúra második pilléreként a hivatal 
olyan kísérleti kutatásokat és projekteket folytat, amelyek az új 
digitális technológiák alkalmazhatóságát vizsgálják. E projektek 
célja a hatékonyság és eredményesség növelése a bank összes 
üzleti funkciójában. Megbízatásának megfelelően a Digitális 
Innovációs Hivatal két csoportból és három szekcióból áll, 
amelyek speciális feladatokat látnak el. A Digitális Innovációs 
Tervező Csoport felelős az átfogó digitális és adatstratégiák 
kialakításáért, valamint a digitális innovációs projektek belső 
és külső kommunikáción keresztüli feltárásáért. A csapat 
feladata az integrált adatplatform megtervezése is. Ezen 
a csoporton belül az Új Digitális Technológiák Részleg kutatásai 
különböző szempontok szerint vizsgálják az új technológiák 
alkalmazhatóságát a BOK valamennyi tevékenységi területén, 
a kutatási és szakpolitikai munkától kezdve a napi működésig. 
Az új Integrált Adatplatform Részleg nemrégiben kezdte meg 
működését az – adatkatalógusból, adattóból és adatlaborból álló 
– integrált adatplatform fokozatos fejlesztésének megvalósítása 
érdekében. Az Adatszolgáltatási Csoport fejleszti és működteti 
a „BReiT” (BOK Research Innovation Technology) nevű 
adatportált. A BReiT olyan adattárház, amelyet az alábbiakban 
tárgyalt, testreszabott üzleti intelligencia (business intelligence, 
BI) eszközökkel kombinálnak. Ezen a csoporton belül az 
Adatfeldolgozási Részleg felelős a BReiT-nél tárolt adatkészletek 
(és a jövőben az integrált adatplatform) összegyűjtéséért és 
minőségbiztosításáért, automatizált eszközök, többek között 
testreszabott RPA (robotizált adatfeldolgozó automatizálás) 
kifejlesztésével és alkalmazásával.
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4. ábra: A Digitális Innovációs Hivatal szervezeti felépítése  
(2022 augusztusától)

Forrás: Bank of Korea (2022)
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aktív adatigazgatást és az azt követően szükséges szervezeti 
változásokat, hogy az informatikai részlegektől független, az 
adatok szakértelmen alapuló feldolgozásával foglalkozó csoportot 
hozzanak létre.

A BOK már a BOK2030 előtt is próbálkozott az adatigazgatás 
egyes elemeinek bevezetésével. A 9. információs stratégiai terv 
(2017 és 2021 között) tartalmazott néhány ehhez kapcsolódó 
projektet, amelyek közül sok nem fejeződött be 2020 előtt. Voltak 
figyelemre méltó eredmények: 2019-ben a Gazdaságstatisztikai 
Osztály kidolgozta a Gazdaságstatisztikai szabályzatot, 
amely meghatározza a BOK által készített nemzeti statisztikák 
összeállításának és terjesztésének egyes eljárásaihoz kapcsolódó 
szerepeket és felelősségi köröket. 2017-ben az Informatikai 
Főosztály létrehozta az első dedikált csapatot (az akkori 
Adatelemzési Csoportot, amely jelenleg a Digitális Innovációs 
Hivatalon belüli Adatszolgáltatási Csoport) az adattárház 
(BOK Információelemző Rendszer, BOKIAS) fejlesztésére és 
működtetésére, üzleti intelligencia (BI) eszközökkel kombinálva.20 
Az adatgazdálkodási kezdeményezéseknek egy adott szakaszban 
volt jelentőségük az adatokkal kapcsolatos gyakorlatok fejlesztése 
terén. Azonban a valamely konkrét funkcionális csoport által 
vezetett, alulról felfelé irányuló megközelítésből hiányozhat 
a teljes adatéletciklusok integrált áttekintése. Következésképpen 
a megközelítésnek nem sikerült (vagy nem állt szándékában) 
elegendő erőt kifejtenie a silómentalitással szemben, és nem volt 
elegendő a magatartásbeli változások előidézéséhez.

A BOK2030-nak megfelelően több mint egy éven át dolgoztunk 
az új adatstratégián. Ehhez szükség volt többek között a korábbi 

20  A BOKIAS-nak nem sikerült bővítenie a belső felhasználói bázist, így helyébe 
az új adatelemző platform, a BReiT lépett. A BOKIAS összhangban volt az 
adattárház/piac koncepciójával, amely elsősorban belső keresztmetszeti 
adatkészleteket gyűjtött, és korlátozott számú eszközt biztosított az 
adatelemzéshez és vizualizáláshoz. Ezek a funkciók nem feltétlenül 
megfelelőek a közgazdászok számára, ők ugyanis különböző eszközökkel 
kombinálják és elemzik a belső és külső adatállományokat.
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adatigazgatási kezdeményezések átfogó felülvizsgálatára, külső 
adatigazgatási szakértőkkel folytatott konzultációra, illetve 
többkörös belső felmérésekre.

A BOK adatstratégiájának (2022-2024) véglegesítésére az 
adatbizottság ülését követően, a 2022 augusztusában megkapott 
elnöki jóváhagyás révén került sor. A stratégia három célt 
fogalmazott meg: (1) az együttműködésen alapuló adatigazgatás 
kultúrájának kialakítása, (2) az adatvagyon és az üzleti funkciók, 
valamint a döntéshozatal összekapcsolásának megerősítése és 
(3) az újonnan megjelenő nagy adathalmazok és az új digitális 
technológiák új adatkörnyezetére történő felkészülés. A célok 
elérése érdekében tíz stratégiai feladatot is megfogalmaztunk. 
Az alábbiakban az adatigazgatási keretrendszerrel és az integrált 
adatplatform fokozatos fejlesztésével kapcsolatos néhány 
alapvető feladat bővebb kifejtésére térünk rá. Az adatigazgatási 
keretrendszer a gyorsan változó adatkörnyezetre reagálva 
mind intézményi, mind IKT-támogatást igényel. Az intézményi 
szempontokat illetően banki szintű stratégiává emeltük az 
adatok feldolgozását és felhasználását, az adatigazgatási 
rendelet elfogadásával pedig létrehoztuk a banki szintű 
adategyüttműködési rendszert. Ami a technológiai szempontokat 
illeti, a bank tervet dolgozott ki egy integrált adatplatform 
szakaszos kiépítésére a hatékony adatfeldolgozás és a fejlett 
elemzések támogatása, valamint az új típusú adatok, például 
a nagy adathalmazok és a strukturálatlan adatok iránti igény 
kielégítése érdekében.

3.1. A BOK adatigazgatási keretrendszerének áttekintése

Az egymással versengő meghatározások ellenére az adatigazgatás 
általában az adatstratégia és a megfelelőség alapjait megteremtő 
modellre utal, amely átfedésben van azokkal a szabályokkal, 
tevékenységekkel, felelősségekkel, eljárásokkal és folyamatokkal, 
amelyek meghatározzák az adatáramlás kezelését és ellenőrzését 
a teljes adatéletciklus során (SAP, 2022). Az 5. ábra az 
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adatigazgatási keretrendszer összefoglalóját mutatja be, amely 
alapelvekből, szervezetből, adatfeldolgozási szabályokból, 
folyamatokból és a fenti komponenseket támogató rendszerekből 
áll. Bár bonyolultnak tűnik, a fő üzenet az üzleti funkciókban 
szétszórt adatok rendszerszerűbb kezelése, valamint az 
adatvagyon és az üzleti intelligencia, továbbá a döntéshozatal 
összekapcsolásának megerősítése. Az új adatigazgatási 
keretrendszer legfontosabb jellemzője a technológia és az 
üzlet kiegyensúlyozott szemlélete. Más szóval, a keretrendszer 
segít a BOK tagjainak abban, hogy könnyebben felfedezzék, 
megtalálják és megértsék, hogy milyen adatokra van szükségük. 
Ennek érdekében új adatigazgatási keretrendszerünkben 
több üzletközpontú komponens szerepel, többek között 
üzleti metaadatok, adattörténet és adattérkép, törzsadatok és 
felhasználóbarátabb üzletiintelligencia-eszközök. Kidolgozzuk 
az irányadó szabályokat is, amelyek az adatéletciklus valamennyi 
eljárására kiterjednek: az adatok tervezésére, létrehozására vagy 
gyűjtésére, tárolására, kezelésére, gondozására és elemzésére.

5. ábra: A BOK adatigazgatási keretrendszerének áttekintése

Forrás: Bank of Korea (2022)
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3.2. A BOK adatigazgatásának szervezeti struktúrája

Az új adatigazgatási struktúra három összetevőből áll:  
(1) adatgazdálkodási bizottság, (2) dedikált adatgazdálkodási 
szervezet (Digitális Innovációs Hivatal), és (3) adatgondnokok.

Az adatgazdálkodási bizottság döntéshozó testület, amelynek 
elnöke a digitális stratégiai vezető (CDSO). A működésük 
szempontjából releváns adatkészletekkel foglalkozó szervezeti 
egységek főigazgatói – mint adattulajdonosok – részt vesznek 
a bizottság döntéshozatali folyamatában. A bizottság végső 
döntéshozó testületként felelős az egész bankra kiterjedő 
adatgazdálkodási politika és stratégia irányításáért. A Digitális 
Innovációs Hivatal a digitális stratégiai vezető (CDSO) és 
a bizottság titkársági feladatait látja el a banki szintű adatstratégia 
kidolgozása és végrehajtása kapcsán. Feladatai közé tartozik az 
integrált adatplatform fejlesztése és működtetése.

Ennek az üzletközpontú adatigazgatási keretrendszernek 
az adatgondnokok (data stewards) lehetnek a kulcsai. 
Adatszakértőkként ők felelősek az osztályukon belüli 
adatállományok kezeléséért, például a metaadatok kitöltéséért 
és frissítéséért, az adatminőség validálására vonatkozó 
üzleti szabályokra vonatkozó javaslattételéért, valamint az 
adatgazdálkodási bizottsággal és a Digitális Innovációs Hivatallal 
való kommunikációért az általuk kezelt adatállományokkal 
kapcsolatos problémák megoldása érdekében.
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6. ábra: Az adatigazgatás szervezeti struktúrája

Forrás: Bank of Korea (2022)
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amely a 7. ábrán látható módon, adattípus és funkció szerint 
öt komponensből áll. Miközben a portál folyamatosan bővíti 
felhasználói bázisát, akadnak bizonyos hiányosságai is. Először 
is, az adattárház az idősoros adatkészletekre összpontosít, ezt 
követően azonban korlátokba ütközik a nagy adathalmazok 
kezelése terén. A BReiT például nem támogatja a valós idejű 
adatbevitelt a koreai közintézményekre alkalmazott hálózati 
elkülönítési politika miatt. Másodszor, mivel a tárolt adatkészletek 
és az adatkeresés korlátozott, azok további fejlesztésére van 
szükség. Egy adatfelmérés szerint a BReiT a banknál a rendszeres 
feladatok során használt adatkészletek mintegy 22%-át fedi le. 
Ráadásul a metaadatok kezelésére szolgáló funkciók hiánya 
miatt nehéz rövid idő alatt megtalálni a célnak megfelelő 
adatkészleteket, és részletes információkat szolgáltatni azokról.

7. ábra: A BReiT (BOK Kutatási Innovációs Technológia) 
komponensei

Forrás: Bank of Korea (2020)

Idősor
hub 

 Mikroadat
Hub 

Grafikon 
Hub

Modell
Hub

Referencia 
Hub

Microadat

• Pénzügyi és gazdasági idősoros adatok gyűjtése,
   szolgáltatás szabványosítással (2022 júniusától, 
   több mint 1500 adatkészlet, 5 millió idősor)

• Nagy volumenű mikroadatok, például pénzügyi hitelek,
   kereskedelmi adatok gyűjtése
  (2022. június végén, 36 adatkészlet)

• A BOK munkatársai által készített Excel grafikonok
   tárolása a DB-n
• Dashboard az igazgatók részére a gazdasági és pénzügyi
   statisztikai mutatók nyomon követésére
• Dashboard a vezetők számára az automatikusan
   generált rendszeres jelentések nyomon követéséhez    

• Analitikai eszközök (Python, R, Matlab) számítógépre
   történő telepítése nélküli használatát teszi lehetővé
• Azonnali hozzáférés a nagy teljesítményű adatfeldolgozó
   szerverhez
• Távoli munkakörnyezetből is elérhető

• Nemzetközi szervezetek által készített jelentések 
   és dokumentumok összegyűjtése és rendelkezésre
   bocsátása stb.
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A fejlett adatfeldolgozás és adatelemzés megalapozása érdekében 
a bank hároméves tervet dolgozott ki. Ennek megfelelően 
fokozatosan telepíti és fejleszti a BOK integrált adatplatformját, 
amely a BReiT-ből, valamint az adatkatalógusból, az adattóból és 
az adatlaborból áll. A 8. ábra a rendszer jövőbeli képét mutatja. 
A narancssárga színnel kiemelt keretek és a piros színnel kiemelt 
számok a bevezetendő új komponenseket, illetve a fejlesztési 
sorrendet jelölik.

Bár az áttekintés bonyolultnak tűnhet, a rendszernek három 
elsődleges célja határozható meg. Az első az adatvagyon, valamint 
a bank funkciói és döntéshozatala közötti kapcsolat megerősítése. 
Más szóval, célunk, hogy létrehozzunk egy felhasználóbarátabb 
adatplatformot (adatkatalógust) minden tag számára,  
és elérhetővé tegyük a banknál található összes adatvagyont és 
a releváns információkat (azaz az üzleti metaadatokat). A második 
a munka során használt adathalmazok körének bővítése 
a strukturált adatoktól a széles körű mikroadathalmazokig és 
a strukturálatlan adatokig, az úgynevezett „nagy adathalmazokig” 
(adattavak). A harmadik pedig a felhasználóbarátabb és 
kifinomultabb elemzési eszközök bevezetése, amelyek lehetővé 
teszik a BOK tagjai számára, hogy a magánadatok védelmének 
megsértése nélkül elemezzék az érzékeny nagy adathalmazokat, 
és felhasználják az új digitális technológiát, a mesterséges 
intelligenciát és a gépi tanulást (adatlabor).

Ebben az évben egy adatkatalógus rendszerrel indítottuk útjára 
a hosszú távú projektet. Az adatkatalógus segítségével bármilyen 
adatot – beleértve az adatbázisokat és fájlokat is – listába 
gyűjthetünk és elérhetünk anélkül, hogy fizikailag integrálnánk 
őket. Az adatkatalógus projekt részeként az 1–5. fázist  
2022-ben tervezzük befejezni. Jövőre egy adattavat és egy 
adatlabort fogunk létrehozni. Ez a Hadoop-alapú nagy 
adatplatform képes strukturálatlan vagy nagyméretű részletes 
adatok adattóba történő betöltésére. A BReiT továbbra is front-end 
adatportál marad az adatok legtöbb végfelhasználója számára, 
önkiszolgáló üzleti intelligencia eszközökkel felszerelve.
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8. ábra: A BOK integrált adatelemző rendszereinek „leendő” képe

Forrás: Saját szerkesztés a Bank of Korea (2022) adatai alapján
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4. Újszerű digitális technológiák 
alkalmazása

A BOK valamennyi szakterületén az új digitális innovációval 
foglalkozó részleg vezette a különböző digitális technológiák 
kikísérletezésére és alkalmazására irányuló kutatásokat és 
projekteket. Kiemelten törekedtek a részlegek közötti és 
a részlegeken belüli együttműködésre, hogy gyakorlati ötleteket 
kapjanak az üzleti szakterületekről, és hogy szélesebb körű 
hatást gyakoroljanak a bankra. Kisebb projekteket is kidolgoztak 
a munka hatékonyságának javítása érdekében. A jelenleg 
folyó projektek két csoportba sorolhatók: az egyik a gazdasági 
mutatók előrejelzése gépi tanulási technikákkal, a másik pedig 
a természetesnyelv-feldolgozási technológiák (natural language 
processing, NLP) alkalmazása különböző célokra.

4.1. Valós idejű ultrarövid távú GDP előrejelző rendszer 
fejlesztése

A legtöbb jegybank kiemelten érdekelt a gazdasági feltételek 
pontos előrejelzésében és értékelésében, amelyek az időszerű 
politikai döntéshozatal kulcsfontosságú összetevői. Ennek 
érdekében különböző gazdasági modelleket dolgoztak ki, és 
megpróbálták javítani gazdasági előrejelzéseik pontosságát. 
A közelmúltban a jegybankok körében elterjedtek a GDP-
növekedést valós időben előrejelző (ultrarövid távú), adatalapú 
modellek. A Federal Reserve Bank of New York például 
a COVID-19 világjárvány körüli fokozott bizonytalanság miatt heti 
ultrarövid távú jelentéseket tett közzé, bár 2021 szeptembere óta 
felhagyott ezzel. A Federal Reserve Bank of Atlanta „GDPNow” 
modelljével a GDP növekedésére vonatkozó ultrarövid távú 
előrejelzést is készít a hivatalos közzététel előtt (Federal Reserve 
Bank of Atlanta, 2022).
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Hasonlóképpen a Bank of Korea is dolgozik saját modellen alapuló 
ultrarövid távú előrejelzés kifejlesztésén. A modell a Federal 
Reserve Bank of New York dinamikus faktormodelljén (dynamic 
factor model, DFM) alapul, azonban egy mélytanulási algoritmus 
kiegészítő alkalmazása megkülönbözteti a meglévő ultrarövid 
távú előrejelző modellektől. A DFM 33 különböző gyakoriságú 
bemeneti változót vesz figyelembe, amelyeket a koreai gazdaság 
számára megfelelően módosítottak a Bok et al. (2018) alapján: 
négy negyedéves statisztika (GDP, fogyasztás stb.) és 29 havi 
változó (felmérések, ipari termelés, munkanélküliség stb.). Ezeket 
a következő négy csoportba soroljuk: globális, kevésbé szigorú 
(például felméréseken alapuló indexek), reál- és munkaügyi 
indexek. Két vagy három héttel a célnegyedév kezdete előtt a DFM 
megkezdi a célnegyedév GDP-növekedésének becslését az addig 
közzétett adatok felhasználásával, és az előrejelzést hetente frissíti 
az újonnan közzétett bemeneti változók figyelembevételével.

Mi egy mélytanulási algoritmust használtunk a gazdasági 
változók közötti nemlineáris és egymástól függő kapcsolat 
megragadására, ezáltal csökkentve az előrejelzési hibákat. 
Elsősorban hosszú rövid távú memória (long short-term 
memory, LSTM) algoritmushoz folyamodtunk, amely alkalmas 
szekvenciális adatok feldolgozására, valamint mind a hosszú, 
mind a rövid távú információk azonosítására.

Az 1. diagram a DFM és az LSTM előrejelzési  
hibáit – a hibaeltérések négyzetgyökének átlaga (root mean square 
error, RMSE) és az átlagos abszolút hiba (mean absolute error, 
MAE) alapján mérve – 2007 óta 18 negyedévre vonatkozóan 
hasonlítja össze a 4-es késleltetésű autoregresszív regressziós 
modell előrejelzési hibáival. A diagramon látható, hogy a két 
modell becslési hibái egyre kisebbek lesznek, ahogy több adat 
kerül a modellbe, ami arra utal, hogy a modellek képesek 
leképezni a gazdasági feltételeket. A két modell közül az LTSM 
az előrejelzési teljesítmény tekintetében jobbnak tűnik a DFM-nél.
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1. diagram: Az előrejelzési hibák összehasonlítása időzítés szerint

Megjegyzés: Az X-tengelyen szereplő számok a gyorsbecslés közzétételéig 

hátralévő időt jelzik (a GDP-növekedés esetében a negyedév vége után egy 

hónappal). Például a -3 jelentése: három héttel a gyorsbecslés szerinti statisztikák 

közzététele előtt.

Forrás: Lee et al. (2022)

A 2. diagram a világjárvány alatti ultrarövid távú előrejelzési 
eredményeket szemléltető eseteket mutat be. Bár további 
finomításra szorul, a BOK ultrarövid távú előrejelzési modellje 
hozzájárulhat a BOK által végzett gazdasági értékelés javításához 
(Lee et al., 2022). Először is, a valós idejű funkció segíthet az 
újonnan közzétett adatok hatásainak értékelésében. Mostani 
ultrarövid távú előrejelző modelljeink hetente frissítik a becslést, 
a legfrissebben közzétett adatállományt tükrözve. A közvetlenül 
a frissítés előtti becslések összehasonlításával meg tudjuk becsülni 
a hatások irányát és nagyságrendjét (amint azt a különböző 
színnel árnyékolt sávok mutatják) a gazdasági feltételekről szóló 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

-1
7

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1

%

RMSE (2017Q1~2021Q2, 18 negyedév)

%

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

-1
7

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1

%

MAE (2017Q1~2021Q2, 18 negyedév)

%

AR(4) DFM LSTM



— 227 —

Úton a digitális innováció felé: a koreai jegybank tapasztalatai és kihívásai

hírinformációk alapján. Másodszor, a nagyobb pontosság mellett 
a modell erőssége a gazdasági ciklus fordulópontjának azonnali 
észlelése, ami segíthet a jegybankoknak abban, hogy időszerűbb 
politikai döntést hozzanak. A felső panelek az előrejelzési 
eredményeket 2020 első felére vonatkozóan szemléltetik, 
amikor a COVID-19 világgazdaságra gyakorolt hatása először 
megmutatkozott és növelni kezdte a változékonyságot. Mindkét 
modell – a februári becslések lefelé történő kiigazításával 
– a gazdasági növekedés hirtelen visszaesését tükrözte. 
Az alsó panelek azt mutatják, hogy a modellek érzékelték 
a GDP-növekedés 2020 harmadik negyedévében bekövetkező 
fellendülésének jeleit. Ezen felül az LSTM nagyobb teljesítményt 
mutatott a gazdasági növekedés előrejelzésében azokban az 
időszakokban, amikor a bizonytalanság fokozódott.

A GDP ultrarövid távú előrejelzési modell által generált becsült 
GDP-növekedés NEM hivatalos statisztika. Ugyanakkor 
olyan adatalapú modellként szolgál, amelyet nem terhel az 
emberi megítélés tényezője, és hasznos kiegészítő adatokkal  
szolgálhat.
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2. diagram: Előrejelzési eredmények negyedévenként 2020-ban

Forrás: Lee et al. (2022)
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4.2. A természetesnyelv-feldolgozással (NLP) kapcsolatos 
kutatás

A strukturálatlan adatok egyik formájaként a szöveg jelenleg 
a figyelem középpontjában áll, és számos kutató és közgazdász 
érdeklődését vonzza. A jegybank néhány kutatója tanulmányozta 
a gazdasági kilátások és az egyes gazdasági mutatók jövőbeli 
mozgásának a szövegbányászat alkalmazásával történő 
előrejelzését (Kim et al., 2019). A kutatók a BOK Monetáris 
Politikai Testületének (Monetary Policy Board, MPB) szakpolitikai 
döntéseiről megjelent cikkek szövegét vizsgálták, azok 
hangnemének változása és az eszközárak közötti összefüggésre 
fókuszálva. A Gazdaságstatisztikai Osztály Statisztikai Kutatási 
Részlege kifejlesztette a hírekre vonatkozó hangulatindexet 
(news sentiment index, NSI), amely az interneten megjelent 
cikkeket elemez gépi tanulási technikákkal, és 2022 óta 
kísérleti statisztikaként publikálja azt. Az index a jelentések 
szerint megelőzi a meglévő hangulatindexeket, például a BSI-t 
és a CSI-t, valamint a reálgazdasági mutatókat, és magas 
korrelációt mutat azokkal (Seo et al., 2022). A természetesnyelv-
feldolgozással (natural language processing, NLP) kapcsolatos 
kísérleteket különböző kutatók, illetve részlegek munkája 
motiválta. Azáltal, hogy egy sor releváns projekt segítségével 
meghatározta az építőelemeket, a BOK célul tűzte ki az NLP 
alkalmazhatóságának kiterjesztését és az NLP használatára való 
képesség meghonosítását.

Amint az 1. táblázatban látható, a technológiai óriások – mint 
például a Google – az NLP-technológiák dinamikus fejlődésének 
élére álltak. Ezek közül legjobban a nyílt forrású, előre betanított 
modelleket tudjuk kiaknázni, mint például a Google ELECTRA 
és az SK Telecom KoBERT modellje.
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1. táblázat: Természetesnyelv-feldolgozási technológiák fejlődése

~2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

Bag-of-words

Dictionary-
based 

Analysis

Topic 
Modeling 

(LSA, LDA)

Word 
Embedding 
(Word2Vec, 

GloVe)

VADER: Rule-
based 

Sentiment 
Analysis

Seq-to-Seq 
(RNN, LSTM)

Deep 
Learning

RNN+ 
Attention

End-To-End 
Memory 

Networks 
(Facebook)

fastText 
(Facebook)

Transformers 
(Google)

GPT 
(OpenAI)

BERT 
(Google)

Universal 
Sentence 
Encoder 
(Google)

GPT-2 
(OpenAI)

RoBERTa 
(Facebook)

ALBERT 
(Google)

XLNet 
(Google)

ERNIE 
(Baidu)

KoBERT 
(SK Telecom)

GPT-3 
(OpenAI)

ELECTRA 
(Google)

T5 
(Google)

BART 
(Facebook)

XLM-R 
(Facebook)

Megatron-LM 
(NVIDIA)

CPM-2 
(Tsinghua 

Univ.)

Ko-GPT-
Trinity 
(SKT)

HyperCLOVA 
(Naver)

KOGPT 
(Kakao 
Brain)

AI Transcribe 
(2021)

Sentiment 
Index (2022)

Forrás: Bank of Korea (2022)

4.2.1. Mesterséges intelligencián alapuló, a beszédet szöveggé 
alakító rendszer („AI-beszédleíró”)
A mesterségesintelligencia-alapú, beszédet szöveggé alakító 
(STT) rendszer fejlesztése figyelemre méltó, mivel ez a Digitális 
Innovációs Hivatal első kísérleti projektje, amely mélytanuláson 
alapuló NLP-technikákkal kísérletezik. A projektet a nemzetközi 
konferenciahívások jegyzőkönyveinek könnyebb átírása iránti 
belső igény motiválta, ezért a projekt egy olyan AI-motor 
létrehozása céljából indult, amely az angol nyelvű felvételeket 
folyamatos, írásjelek nélküli szöveggé alakítja át. A kezdeti 
prototípus a következő funkciókkal bővült: az angol beszéd 
különböző akcentusokkal történő átírásának képessége, mesterséges 
intelligencia által generált írásjelek, a mondatok beszélő szándéka 
szerinti tagolása, valamint egy webes felület az eredeti hangok 
lejátszására, az átalakított szöveggel összehangolva és a hibák 
szerkesztésére. Az AI-beszédleíró rendszer drasztikusan csökkenti az 
átírás és a jegyzőkönyvek elkészítésének idejét: egy egyórás felvételt 
körülbelül 20 perc alatt képes szöveggé alakítani (Choi, 2022).
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Ez az első projekt több szempontból is rendkívül jelentős volt. 
Ez az apró siker rávilágított arra, hogy a belső képességek 
felhasználásával a digitális technológiák különböző rétegei 
alkalmazhatók a jegybank feladataihoz. A fejlesztés menete 
vezérfonalat képezett az agilis iterációs módszertanhoz, amely 
a felhasználók igényeit tükrözi. Ez egyúttal jó kísérleti terep volt 
a technológiai know-how – például a grafikus feldolgozóegységek 
(graphics processing unit, GPU technológiájának – megszerzéséhez  
és beépítéséhez.

9. ábra: Az AI-beszédleíró funkcióinak szemléltető esete

Forrás: Bank of Korea (2022)

4.2.2. Az inflációs várakozások mérése egy előre betanított 
nyelvi modell segítségével
A következő NLP-projekt a nyilvánosság inflációérzékelésének, 
illetve inflációs várakozásának becslésére szolgáló hangnemindex 
kifejlesztése volt. A jelenleg zárófázisban lévő projekt keretében 
azt tesztelték, hogy milyen lehetőségek vannak egy előre 
betanított nyelvi modell alkalmazására a gazdasági elemzésekben. 
Vizsgálták továbbá a hagyományos strukturált adatok és 
a felmérési adatok mellett a szöveges adatokban mint alternatív 
adatokban rejlő lehetőségeket.
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A distill-KoBERT koreai távközlési vállalat által kifejlesztett, 
előre betanított nyelvi modellt finomhangoltunk több mint  
85 ezer mondat címkézett adataival. Minden mondathoz három 
osztályozót, azaz témát (ár, élelmiszer stb.), hangnemet (pozitív 
és negatív) és időt (múlt és jövő) csatoltunk. Az adathalmazok 
véletlenszerűen lettek felosztva képzési (80%) és tesztelési (20%) 
adathalmazokra. A tesztelés eredményei azt mutatják, hogy az 
osztályozási pontosság minden osztályozó esetében meghaladja 
a 80%-ot, azaz a téma (84%), a hangnem (81%) és az idő (90%) esetében 
is. Ezután megvizsgáljuk az inflációs ráták (éves összetételben) és 
a modell által generált inflációs várakozások közötti kapcsolatot.

3. diagram: Az infláció és a mondatok száma közötti kapcsolat

Forrás: Bank of Korea (2022)

A 3. diagram az infláció és a jövőbeli inflációra vonatkozó pozitív 
(magasabb inflációra vonatkozó elvárás, narancssárga oszlopok), 
illetve negatív (kék oszlopok) mondatok számának növekedési 
rátája közötti kapcsolatot szemlélteti. A grafikon azt mutatja, 
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hogy a magasabb inflációt váró mondatok száma a tényleges 
áremelkedés előtt nőtt, és fordítva, ami arra utal, hogy az indexek 
alkalmasak lehetnek a lakosság inflációs várakozásainak mérésére.

A mérőszámokat az árérzékelés és az inflációs várakozások 
hangnemindexeinek létrehozásával finomítottuk. Az inflációs 
várakozások mérésére szolgáló hangnemindexet úgy határozzuk 
meg, hogy a magasabb és alacsonyabb inflációt váró mondatok 
számának különbségét elosztjuk a jövőbeli inflációról szóló 
mondatok teljes számával. Hasonlóképpen, a jelenlegi árérzékelés 
hangnemindexét a múltbeli inflációról szóló mondatok alapján 
számítjuk ki. A 4. diagram az egyes inflexiós pontok vizsgálatával 
azt mutatja, hogy a jövőbeni index megelőzi-e a fogyasztói árindex 
(CPI) mozgását. Megfigyeltük, hogy a jövőbeli hangnemindex 
inflexiós pontjai átlagosan két negyedévvel megelőzik a fogyasztói 
árindex inflexiós pontját, ami arra utalhat, hogy az indexek 
alkalmasak a lakosság inflációs várakozásainak mérésére.

4. diagram: Az infláció és az inflációs várakozások hangnemindexe 
közötti kapcsolat

Forrás: Bank of Korea (2022)

0 

1 

-1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

–0,6

–0,4

–0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

02
Q

1

04
Q

1

06
Q

1

08
Q

1

10
Q

1

12
Q

1

14
Q

1

16
Q

1

18
Q

1

20
Q

1

22
Q

1
Infláció (éves összevetésben, %) A jövőbeli infláció beszédmód-indexe

az inflációt megelőző beszédmód-index inflexiós pontjai
az inflációt nem  megelőző beszédmód-index inflexiós pontjai
Infláció (%, bal oldal)
Beszédmód-index (jövőbeli, jobb oldal)



— 234 —

Digitalizáció – A jegybankok forradalmi digitális megoldásai

4.2.3. Online devizatranzakció-felülvizsgálati rendszer
A munka hatékonyságának növelése szempontjából szintén 
sikeres lehet az online devizatranzakció-felülvizsgálati 
rendszer kifejlesztése. A külföldi tranzakciókról szóló törvény 
értelmében a meghatározott feltételek hatálya alá tartozó 
személyek kötelesek bejelenteni a Bank of Korea (amely 
a stratégiai és pénzügyminiszter nevében jár el) részére a fizetési 
vagy átvételi módot, mielőtt bármilyen, külföldi valutával 
kapcsolatos tranzakcióból eredő követelést vagy kötelezettséget 
rendeznének. Sok bejelentő panaszkodott nehézségekre, mivel 
a formanyomtatványokat és a vonatkozó dokumentumokat csak 
papír alapon (offline) lehetett benyújtani.

Az új online rendszer lehetővé teszi a bejelentések online 
feldolgozását – a bejelentés átvételétől és felülvizsgálatától 
a teljesítéséről szóló igazolás kiadásáig – többek között olyan 
devizaügyletek esetén, mint a nettósítással végrehajtott 
kifizetések vagy a harmadik fél által teljesített kifizetések. 
A rendszer automatizálja továbbá a BOK tagjai által manuálisan 
végzett konkrét feladatokat, például a benyújtott bejelentési 
dokumentumok közötti konzisztenciaelemzést, a felülvizsgálat 
előrehaladásáról való tájékoztatást és az adatok devizainformációs 
rendszerbe történő bevitelét.

A rendszer bevezetésével és működtetésével a Bank of 
Korea várhatóan jelentősen hozzájárul a közszolgáltatások 
minőségének javításához és a devizatranzakciók felülvizsgálati 
folyamatának jobb hatékonyságához. Az online rendszer 
használatához a bejelentőknek számlaazonosítót kell szerezniük, 
amihez előzetesen fel kell keresniük a bankot, hogy benyújtsák 
a vonatkozó kérelmet, a meghatalmazást és személyazonosság 
igazolására szolgáló dokumentumot. Azonban még az online 
rendszer bevezetése után is van lehetőség arra, hogy személyesen 
keressék fel a bank központi irodáját vagy a regionális fiókokat 
a devizatranzakciók bejelentésére (Bank of Korea, 2022b). 
A rendszer 2021. novemberi bevezetése óta eltelt hat hónapban 
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végzett felmérések szerint az ügyfelek 100%-a válaszolta azt, 
hogy elégedett az új rendszerrel, a BOK munkatársai által végzett 
feldolgozás ideje pedig mintegy 40%-kal csökkent.

A rendszer nem NLP-t, hanem optikai karakterfelismerést 
és robotizált adatfeldolgozó automatizálást (RPA-t) használ. 
A bank ugyanakkor azt tervezi, hogy folyamatosan bővíti az 
online felülvizsgálati rendszerben jelenthető devizaügyletek 
típusait. Ezen túlmenően közép- és hosszú távon tovább növeli 
a devizatranzakciókra vonatkozó felülvizsgálat hatékonyságát 
a rendszeren keresztül felhalmozott adatokon alapuló NLP- és 
AI-technológia alkalmazásával.

10. ábra: Az online devizatranzakció-felülvizsgálati rendszer előtti 
és utáni munkafolyamatok összehasonlítása

Forrás: Bank of Korea (2020)

5. Konklúzió: a kétéves út tanulságai

A BOK2030 mentén a Bank of Korea különböző projekteket 
hajtott végre a digitális átalakulás felgyorsítása érdekében. Az 
eltelt időszak olyan új, fejlett technológia képét idézheti fel, 
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átalakulás azonban nem lehet öncélú: az üzleti gyakorlatok 
és funkciók valamennyi aspektusának átalakítását szolgáló 
eszközként kell tekinteni rá. Ez a folyamat nagy kihívást jelent 
a jegybankok számára, amelyek saját kompetenciái a gazdasági, 
pénzügyi és üzleti adminisztrációra összpontosulnak.

A BOK a digitális és adatigazgatási kezdeményezésekkel 
foglalkozó többfunkciós csoportot hozott létre (Digitális 
Innovációs Hivatal), amelynek során vegyes taktikát választott. 
A bank egészére kiterjedő digitalizáció és adatigazgatás 
átszervezésére egy újonnan kinevezett magas rangú tisztviselő 
(a digitális stratégiai vezető, CDSO) irányításával felülről 
lefelé irányuló megközelítést, a bank üzleti tevékenységeinek 
minden egyes aspektusára kiterjedő, az új technológiák révén 
megvalósított átalakítás érdekében pedig alulról felfelé irányuló 
megközelítést alkalmazott. Az elmúlt két év az alapvető 
építőelemek felállításának első szakaszaként értékelhető, 
beleértve a döntéshozatali folyamat ésszerűsítését és az új 
digitális technológiák alkalmazásához szükséges felhasználási 
esetek összegyűjtését, mint például a mélytanulás technológiáját 
alkalmazó ultrarövid távú GDP-előrejelző rendszer, a szöveges 
adatokat alternatív adatként használó inflációs hangulatindex, 
a mesterséges intelligencián alapuló beszédet szöveggé alakító 
(STT) rendszer és az online devizatranzakciókat felülvizsgáló 
rendszer.

Az elmúlt két év során több tanulságot is levonhattunk. Először 
is, az adat a jegybanki digitális innováció szempontjából 
kritikus fontossággal bír. A tágabb együttműködést nem ismerő 
gondolkodás (silómentalitás) lebontásához és az együttműködésen 
alapuló innovációk ösztönzéséhez kiindulópont lehet – még ha 
nem is ez a legkönnyebb út – az adatok és a gyakorlati tudás 
bankon belüli áramoltatása. Ebben az értelemben a legtöbb, 
különböző adatállományokat intenzíven használó jegybank 
számára továbbra is jelentőséggel bírhat a jól bevált adatigazgatás. 
Ahhoz, hogy a lehető legjobban kiaknázhassuk a nagy 
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adathalmazokban rejlő lehetőségeket, az informatikai rendszerbe 
és a technológiába való beruházásra lenne szükség. Másodszor, 
a digitális innováció nemcsak technikai szempontokat, hanem 
emberi tényezőket is magában foglal. Az innovatív eredmények 
szervezeten belüli elterjedése különösen attól függ, hogy a tagok 
mennyire fogékonyak az új technológián alapuló változásokra, 
és mennyire ismerik fel a projektek előnyeit. A szervezeti 
változtatások végrehajtásához fokozott kommunikációra 
és változáskezelésre van szükség. Megközelítésünk szerint 
a bevezetett technológiákat nem varázslatnak, hanem 
a tudomány eredményeinek kell tekinteni, amelyek a tagok 
által is megérthetők és felhasználhatók. A következő fázisban 
nagyobb hangsúlyt fektetünk a belső digitális tehetséggondozásra,  
az általános adatgazdálkodási jártasság fejlesztésére 
és a személyre szabott önkiszolgáló üzleti intelligencia  
(business intelligence, BI) eszközök kifejlesztésére. Végül 
pedig az innováció új munkamódszert és gondolkodásmódot 
igényelhet: agilis módszertant és a gyakorlat során történő 
tanulást. Számolnunk kell azzal, hogy az új utak kiépítése néha 
kudarcot vall, vagy a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. Fel 
kell készülnünk rá, hogy a kisebb kudarcok tanulságait levonva 
képesek legyünk továbblépni.

Szeretném ezt a tanulmányt Sir Arthur C. Clarke második 
törvényét (1962) idézve zárni: „Az egyetlen módja annak, 
hogy felfedezzük a lehetséges határait, ha kicsit túllépve rajtuk 
elkalandozunk a lehetetlen felé.”
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A Project Dunbar kezdeményezés azt vizsgálta, hogy több jegybank 
digitális jegybankpénzének (multi-CBDC) közös platformja hogyan 
tehetné lehetővé az olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb határokon 
átnyúló fizetéseket. A projekt a BIS Innovációs Központ (BISIH) 
szingapúri központjának vezetésével több jegybank együttműködésében 
valósult meg. A Magyar Nemzeti Bank megfigyelőként csatlakozott 
a projekthez. Az MNB és a BISIH közös tanulmánya a határokon átnyúló 
fizetések kihívásait tárgyalja, bemutatja a digitális jegybankpénzeket mint 
lehetséges megoldást, és áttekintést nyújt a Project Dunbar legfontosabb 
megállapításairól. Bemutatjuk továbbá az MNB mint megfigyelő egyedi 
nézőpontját és a projekt lehetséges jövőbeli irányait.
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1. Bevezetés

A Project Dunbar keretében végrehajtott kísérlet olyan 
közös platformok prototípusainak kifejlesztésére irányult, 
amelyek nemzetközi elszámolásokat tesznek lehetővé digitális 
jegybankpénzek (central bank digital currency, CBDC-k) 
használatával. Ebben a BISIH szingapúri központja vezette 
közös projektben Szingapúr, Ausztrália, Dél-Afrika és Malajzia 
jegybankjai vettek részt. Mellettük két további jegybank, a Banque 
de France és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megfigyelőként 
ugyancsak jelentős mértékben hozzájárult a megbeszélésekhez.

A több jegybank által kibocsátott digitális valuta felhasználásával 
nemzetközi elszámolásokat lehetővé tevő közös platformhoz 
a projekt két prototípust fejlesztett ki. A platformot úgy tervezték, 
hogy a költségek csökkentése és a sebesség növelése mellett 
megkönnyítse a pénzügyi intézmények közötti, különböző 
pénznemekben lebonyolított közvetlen, határokon átnyúló 
tranzakciókat.

2021-ben az MNB megfigyelőként csatlakozott a Project Dunbar 
kezdeményezéshez. Az MNB részletes betekintést kívánt nyerni 
a projektbe, és mint az első nem euroövezeti európai résztvevő 
új és eltérő nézőpontok bemutatásával kívánta segíteni a projekt 
kísérleti spektrumának kiszélesítését.

Az MNB számára e projekt figyelemmel kísérése logikus 
lépés volt azon törekvés vonatkozásában, hogy csatlakozzon 
a digitális jegybankpénzzel (CBDC) kapcsolatos kutatások 
terén élen járó jegybankokhoz. E törekvés keretében például 
Egy új korszak hajnalán – A pénz a 21. században címmel átfogó 
tanulmányt jelentetett meg 2021 júliusában.21 A tanulmány 
az elméleti megfontolások mellett a legfontosabb gyakorlati 

21  Bővebben lásd: Egy új kor hajnalán — Pénz a 21. században (2021). https://
www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/egy-uj-kor-hajnalan-
penz-a-21-szazadban

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/egy-uj-kor-hajnalan-penz-a-21-szazadban
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/egy-uj-kor-hajnalan-penz-a-21-szazadban
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/egy-uj-kor-hajnalan-penz-a-21-szazadban
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kérdéseket is összefoglalja, ideértve többek között a tervezési és 
koncepcióalkotási, monetáris politikai, pénzügyi stabilitási és 
infrastrukturális szempontokat.

A lakosság számára elérhető digitális jegybankpénz kapcsán az 
MNB pilot projekteket is folytat, hogy közvetlen tapasztalatokat 
szerezzen az elméletek gyakorlati megoldásokká alakításáról.  
Két ilyen már működő kísérleti projekt a Digitális Diákszéf,22 
valamint a Pénzmúzeum alkalmazás.23 Habár az MNB nem 
azonosított olyan jelentős piaci hiányosságot vagy konkrét 
közpolitikai célt, amely Magyarországon a digitális jegybankpénz 
lakosság számára történő sürgős bevezetését tenné szükségessé, 
mégis elkötelezett a kutatás és a folyamatban lévő kísérleti 
projektek folytatása mellett. Ezek célja, hogy átfogó elméleti 
és gyakorlati ismereteket szerezve szükség esetén felkészülten 
vezethessen be olyan központi digitális fizetési eszközt, amely 
a legjobban szolgálja az ország igényeit (Fáykiss et al., 2022).

Emellett az MNB a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemmel együttműködve kutatást folytat a digitális 
jegybankpénz esetleges nagykereskedelmi kibocsátásának 

22  Az MNB Digitális Diákszéf egy ingyenes mobilalkalmazás, amely az általános 
iskolásokat célozza meg. Az alkalmazásnak kettős célja van: (i) támogatja 
a 8-14 éves gyermekek és családjaik körében a pénzügyi tudatosságot, 
valamint segíti a digitális pénzügyi integrációt; és (ii) segíti az MNB gyakorlati 
tapasztalatszerzését egy jövőbeli digitális jegybankpénz-rendszer lehetséges 
működési modelljéről, architektúrájáról és kialakításáról, és közben közvetlen 
ügyfélkapcsolatot és visszajelzést biztosít.

23  A Pénzmúzeum alkalmazás egy blokklánc-alapú digitális érme regisztrálási 
platform, amely betekintést nyújt az MNB számára a blokklánc technológia 
gyakorlati használatáról, bevezetéséről és működéséről jegybanki 
környezetben. Ez egyúttal egy nem helyettesíthető token (non-fungible token, 
NFT) kibocsátási platformként is működik, ahol az MNB – az első jegybankok 
között – saját NFT-sorozatot készíttetett és tett elérhetővé a nyilvánosság 
számára. Bővebben lásd: https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-
releases/press-releases-2022/the-money-museum-mobile-application-the-
mnb-s-new-blockchain-technology-based-platform-launched

https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2022/the-money-museum-mobile-application-the-mnb-s-new-blockchain-technology-based-platform-launched
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2022/the-money-museum-mobile-application-the-mnb-s-new-blockchain-technology-based-platform-launched
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2022/the-money-museum-mobile-application-the-mnb-s-new-blockchain-technology-based-platform-launched
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technológiai és gazdasági aspektusainak feltárására, különös 
tekintettel az intelligens szerződésekben rejlő lehetőségekre.24

Amellett, hogy a digitális jegybankpénzek lehetséges különböző 
hazai alkalmazási lehetőségeit vizsgálja, az MNB kutatja azok 
határokon átnyúló tranzakciókra gyakorolt potenciális hatását is, 
amelyek jelentősége folyamatosan növekszik a globális gazdasági 
kapcsolatok erősödésével és összefonódásával. E kapcsolatrendszer 
alól Magyarország sem kivétel. Magyarország helyzete ezen 
a téren is különleges: az ország az Európai Unió tagjaként egy 
szoros gazdasági unió része, annak ellenére, hogy nem tagja az 
euroövezetnek és megtartotta saját valutáját, a forintot.

Összefoglalva, az MNB folyamatosan törekszik arra, 
hogy pénzügyi infrastruktúráját a legújabb technológiák 
felhasználásával, a modern elvárásoknak megfelelően fejlessze. 
Ennek részeként például 2020-ban minden kereskedelmi bank 
számára általánosan kötelező rendszerként bevezette az azonnali 
fizetési rendszert, amely megreformálta Magyarország belföldi 
lakossági fizetési infrastruktúráját.

A határokon átnyúló fizetési tranzakciók előmozdításához 
azonban már nemzetközi együttműködésre van szükség, és 
ebben a tekintetben a Project Dunbar az egyik legismertebb és 
legfejlettebb innovatív kezdeményezés.

1.1. A határokon átnyúló fizetések hatékonyságának 
hiányosságai

A határokon átnyúló fizetések számos olyan kihívással 
szembesülnek, amelyek akadályozzák a hatékony elszámolást. 
Eltérően a belföldi fizetésektől, amelyeknél az elszámolás a bankok 
közötti helyi valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (RTGS) 

24  Bővebben lásd, Kocsis et al. (2021): CBDC-based smart contract ecosystems 
(CBDC-alapú intelligens szerződéses ökoszisztémák). http://mnbprogram.
bme.hu/wp-content/uploads/2021/10/1_2_2_CBDC_based_smart_
contract_ecosystems.pdf

http://mnbprogram.bme.hu/wp-content/uploads/2021/10/1_2_2_CBDC_based_smart_contract_ecosystems.pdf
http://mnbprogram.bme.hu/wp-content/uploads/2021/10/1_2_2_CBDC_based_smart_contract_ecosystems.pdf
http://mnbprogram.bme.hu/wp-content/uploads/2021/10/1_2_2_CBDC_based_smart_contract_ecosystems.pdf
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keresztül történik, a határokon átnyúló tranzakciók elszámolása 
levelező banki rendszeren keresztül valósul meg (1. ábra).

1. ábra: Határokon átnyúló ügyletek a levelező banki rendszerben

Forrás: Bank of England (2022)

Ez az elszámolási rendszer a mai határokon átnyúló tranzakciókat 
lassúvá, költségessé, a szükségesnél bonyolultabbá és 
széttagoltabbá teszi, mivel a számos közvetítő miatt napokig is 
eltarthat ezek elszámolása. Emellett a különböző jogrendszerek 
által előírt jelentéstételi kötelezettségek jelentős adminisztratív 
terhet jelentenek. A többszereplős elszámolás ráadásul olyan hitel-, 
deviza- és működési kockázatokkal is jár, amelyeket a rendszer 
összetettsége miatt sokszor szinte lehetetlen átlátni vagy felmérni.

Léteznek már köz- és magánszféra közötti partnerségek a határokon 
átnyúló devizakonverziós tranzakciók gördülékenyebbé tételére, 
ahol nettósítás történik és a devizakiegyenlítési kockázat lekerül 
a potenciális veszélyek listájáról, ahogyan a CLS nemzetközi 
devizakiegyenlítési rendszer esetében is. Azonban az ilyen 
keretrendszerekben csak 19 valuta áll rendelkezésre, valamint 

„A” bank

Levelező Levelező
Levelező

„B” bank

FogadottKüldött

US$100 JPY10 000



— 244 —

Digitalizáció – A jegybankok forradalmi digitális megoldásai

a belépési korlátok meglehetősen összetettek, ami miatt mégsem 
nyújtanak általános, határokon átnyúló megoldást.

Ráadásul továbbra is a költségek jelentik az elsődleges 
szempontot. 2020-ban például 23,5 billió USD értékű határokon 
átnyúló vállalati tranzakciót bonyolítottak le, ami a globális GDP 
mintegy 25%-ának felel meg. Ezek a tranzakciók önmagukban 
mintegy 120 milliárd USD tranzakciós költséggel jártak,  
és teljesítésük átlagosan két-három napot vett igénybe Oliver 
Wyman és a J.P. Morgan 2021-es jelentése szerint (Ekberg et 
al., 2021). A helyzet még elkeserítőbb a magánszemélyek által 
indított határokon átnyúló utalások esetén: 200 USD küldése 
az alacsony és közepes jövedelmű országokban 2021 negyedik 
negyedévében átlagosan 12 USD-ba került a Világbank szerint (2022).

Az egyik legfőbb kihívás az, hogy a határokon átnyúló fizetési 
piacot egy maroknyi szolgáltató uralja, ami azt jelenti, hogy 
az innovatív kihívóknak magas belépési küszöbbel kell 
szembenézniük. A meglévő szolgáltatók erőfölénye csökkenti 
a versenyt, ami tovább hátráltatja az olyan pozitív folyamatokat, 
mint a költségek csökkenése és az innovációs verseny. Az új 
belépők (mint például a Fintech-cégek) versenyhelyzetét tovább 
nehezíti, hogy a határokon átnyúló fizetések piaca óriási, ahol 
a stabilitás és a biztonság rendkívül fontos, és a nagy tapasztalattal 
rendelkező szolgáltatók jobban ismerik az ezekkel összefüggő 
összetett folyamatokat.

Ezzel együtt a határokon átnyúló fizetési piac sajátosságai teret 
engednek a jegybanki együttműködésnek és innovációnak. 
Ahelyett, hogy a már működő magánszolgáltatók innovációjára 
várnának, a jegybankok kezükbe vehetik a kezdeményezést,  
és felgyorsíthatják az e területen régóta várt reformokat. A sikerhez 
azonban az interoperabilitás biztosítása érdekében a jegybankok 
közötti együttműködésre van szükség, ami magyarázatul szolgál 
az egyre több két- és többoldalú kezdeményezés létrejöttére.

Valójában mind a G20-ak, mind a Pénzügyi Stabilitási Tanács 
(FSB, 2020) prioritásként tekintenek a határokon átnyúló fizetések 
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hatékonyságát hátráltató hiányosságok kezelésére. Ennélfogva 
egyre több jegybank vesz részt kísérleti projektekben egy új típusú 
elszámolási eszköz, a nagykereskedelmi digitális jegybankpénz 
bevonásával, amely képes tartósan felforgatni a jelenlegi működési 
modellt.

1.2. A digitális jegybankpénz mint lehetséges megoldás 
a határokon átnyúló fizetés problémáinak rendezésére

A digitális jegybankpénz a jegybankok által az adott ország 
saját pénznemében kibocsátott pénz digitális formája, amely 
különbözik a hagyományos tartalék- vagy elszámolási számláktól 
(CPMI-MC, 2018). Az elmúlt években a digitális jegybankpénz 
a jegybanki szakemberek komoly érdeklődésére számot tartó 
területté vált, mivel számos területen megoldást jelenthet a fizetési 
kihívásokra.

A nagykereskedelmi CBDC-k – azaz a pénzügyi intézmények 
számára hozzáférhető digitális jegybankpénzek – a határokon 
átnyúló fizetésekkel és elszámolásokkal együtt segíthetik 
a bankközi kereskedelem reformját, míg a lakossági CBDC-k – 
azaz a lakosság számára hozzáférhető digitális jegybankpénzek 
– a pénzügyi szolgáltatások és a monetáris transzmisszió 
megújítását indíthatják el.

A lakossági, illetve a nagykereskedelmi CBDC-k bevezetésének 
különböző okai vannak. Az utóbbi esetében a nagykereskedelmi 
digitális jegybankpénzek egyik ígérete a határokon átnyúló 
fizetések hatékonyabbá tétele. Lehetőséget kínálnak 
a tranzakciók során használt pénz technológiai megújítására 
– ahol a blokklánc technológia és a tokenizáció lehetővé teszi, 
hogy okosszerződéseken keresztül programozható funkciókat 
tartalmazzanak, lehetővé téve az úgynevezett „programozható 
pénzt”. Emellett a nagykereskedelmi CBDC-k használata olyan 
folyamatokba vonja be a digitális pénzt, amelyek jegybanki 
kötelezettséget jelentenek – és így kockázatmentesek és teljesen 
megbízhatóak –, és ez jelentősen mérsékelné a partnerkockázatot 
a határokon átnyúló elszámolásban.
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A Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International 
Settlements, BIS) három koncepcionális megvalósítási modellt 
vázolt fel a CBDC-k határokon átnyúló fizetésekben való 
használatára (Auer et al., 2021) (lásd a 2. ábrát).

2. ábra: Határokon átnyúló digitális jegybankpénzek –  
három koncepcionális megközelítés

Forrás: Auer et al. (2021)
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–  Az 1. modell a különböző nemzeti CBDC-rendszerek közötti 
szorosabb kompatibilitást vázolja fel. Ez megköveteli 
a rendszerek magas fokú interoperabilitását, ami a technikai, jogi, 
szabályozási és felügyeleti szabványok, valamint a szakpolitikai 
döntések tekintetében bizonyos szintű koordinációt igényel.

–  A 2. modell a CBDC-rendszerek összekapcsolását jelenti 
egy technikai interfészen vagy egy centralizált elszámolási 
mechanizmuson keresztül.

–  A 3. modell olyan újszerű megközelítést ábrázol, amelyben 
egyetlen közös platformot hoznak létre több CBDC számára. 
Ez lehetővé teszi a jegybankok számára, hogy egyetlen pénzügyi 
infrastruktúra segítségével közvetlenül egymással számoljanak el.

A három modellnek különböző előnyei és nehézségei vannak. 
Míg az első kevesebb koordinációt és kompromisszumot igényel 
a jegybankok részéről, addig például a 3. modell kizárólag egy 
összetett, hosszan tartó folyamat eredményeként jöhetne létre. 
Mindezzel együtt a 3. modell további előnyökkel járna, mivel 
teljesen új infrastruktúrát hozna létre, amelyet a jegybankok saját, 
közösen meghatározott igényeiknek megfelelően alakíthatnának ki.

2. Project Dunbar: motivációk és kihívások

A Project Dunbar azt vizsgálta, hogy több jegybanki digitális 
jegybankpénz (multi-CBDC) közös platformja hogyan tehetné 
lehetővé az olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb határokon 
átnyúló fizetéseket. Ez a folyamat hasonló lenne ahhoz, ahogyan 
számos országban a nemzeti fizetési rendszerek zökkenőmentessé, 
azonnalivá és olcsóvá tették a belföldi fizetéseket. Ugyanakkor 
ez az új típusú konstrukció valószínűleg új kihívásokkal is  
jár – ezekre a Project Dunbar ugyancsak igyekezett fényt deríteni.
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A felhasználók szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásainak 
teljesítése terén a határokon átnyúló fizetések világszerte 
jelentősen elmaradnak a belföldi fizetések mögött. Széles körben 
elismert tény, hogy a gyorsabb, olcsóbb, átláthatóbb és átfogóbb 
határokon átnyúló fizetések világszerte széles körű előnyökkel 
járhatnak a polgárok és a gazdaságok számára egyaránt, 
támogatva a gazdasági növekedést, a nemzetközi kereskedelmet, 
a globális fejlődést és a pénzügyi integrációt.

2020 októberében a G20-ak ambiciózus ütemtervet fogadtak el 
a határokon átnyúló fizetések globális fejlesztésére (FSB, 2020). 
Az ütemtervet a Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability 
Board, FSB) a BIS fizetési és piaci infrastruktúrákkal foglalkozó 
bizottságával (BIS Committee on Payments and Market 
Infrastructures, BIS CPMI) és más nemzetközi testületekkel 
együttműködve dolgozta ki. Ennek keretében ötéves 
programot határoztak meg a határokon átnyúló lakossági és 
nagykereskedelmi fizetések teljesítése során felmerülő olyan 
különböző akadályok kezelésére, amelyek hozzájárulnak a magas 
költségek, az alacsony sebesség, a korlátozott hozzáférés és a nem 
kielégítő áthatóság jelentette kihívásokhoz.

A G20-ak ütemtervének egyik kiemelt területe az új fizetési 
infrastruktúrák és megállapodások, ideértve a digitális 
jegybankpénzeket is. Mivel a fizetések hatékonyságának javítása 
szempontjából a digitális jegybankpénzekhez nagy reményeket 
fűznek, több jegybank is vizsgálja azokat.

A korábbi feltáró tanulmányok a CBDC-k belföldi fizetések során 
történő felhasználására összpontosítottak. Projektpartnereink 
számos ilyen jellegű kutatást végeztek, többek között 
a következőket: az ausztrál jegybank (Reserve Bank of Australia, 
RBA) „Project Atom”, a szingapúri monetáris hatóság (Monetary 
Authority of Singapore, MAS) „Project Ubin”, valamint  
a dél-afrikai jegybank (South African Reserve Bank, SARB) 
„Project Khokha” név alatt futó kezdeményezését. Ugyancsak 
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volt már példa a CBDC-ket kétoldalú összeköttetésen keresztül 
használó, határokon átnyúló fizetésekkel kapcsolatos projektekre 
is (például a Bank of Canada és a MAS Jasper-Ubin projektje).

A G20-ak ütemtervének 19. építőköve azt tűzte ki célul, 
hogy „nemzetközi szempontok is teret kapjanak a digitális 
jegybankpénzek kialakítása során”. Ez növekvő érdeklődéshez 
vezetett olyan modellek feltárása tekintetében, amelyekben 
több CBDC-t használhatnak a határokon átnyúló fizetésekhez  
(ún. multi-CBDC megállapodások).

A Project Dunbar erre a korábbi munkára épül, és olyan 
közös, osztott rendszerű elszámolási platform kifejlesztését 
vizsgálja, amely összekapcsolja az összes résztvevő központi 
és kereskedelmi bankot. Ez a megoldás egybecseng a 3. modell 
szerinti megközelítéssel (lásd a 2. ábrát), amely egy multi-CBDC-t 
magában foglaló egységes rendszerre épül.

2.1. Résztvevők, alkalmazási terület és munkafolyamatok

A Project Dunbar a BISIH szingapúri központja, az RBA, a Bank 
Negara Malaysia, a MAS és a SARB együttműködésében valósult 
meg, a Banque de France és az MNB pedig megfigyelőként vett 
részt benne.

A résztvevő jegybankok és megfigyelők – hatalmas mennyiségű 
tudást és szakértelmet integrálva a projektbe – több jelentést 
tettek közzé és számos technikai kísérletet végeztek a CBDC-kkel 
kapcsolatban. A workshopok során így olyan hasznos álláspontok 
alakulhattak ki, amelyek elvezették a csoportot a közös platform 
kiépítésével járó komplexitások, valamint az olyan elvontabb 
témák, mint az irányítási folyamatok megértéséhez.

A jegybankok mellett a pénzügyi és technológiai szektor 
különböző iparági résztvevői is támogatták a projektet. Az R3 és 
a Partior, amelyek aktívan dolgoznak a digitális valuták területén, 
elosztott főkönyvi technológiai (distributed ledger technology, 
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DLT) és platformszolgáltatóként támogatták a projektet, átfogó 
technikai és kereskedelmi perspektívát nyújtva. A kereskedelmi 
bankok is részt vettek a workshopokon, hogy áttekinthessék 
és megvitassák a multi-CBDC platformmal kapcsolatos 
álláspontjukat.

A projektet három párhuzamos munkafolyamat mentén 
alakították ki: egy a tervezést, kettő pedig a technikai kérdéseket 
értékelte. A tervezési munkafolyamat elsősorban a magas 
szintű funkcionális követelmények kidolgozására és a közös, 
határokon átnyúló fizetési rendszer kialakítására összpontosított. 
A technikai kérdésekre összpontosító folyamat során két 
különböző DLT-platformon – a Corda és a Quorum platformon 
– a technikai prototípusok kidolgozását vizsgálták, hogy 
a multi-CBDC platform ötletét működőképes prototípusokká 
alakíthassák át. A projekt keretében két prototípust fejlesztettek 
ki a tervezési munkafolyamat javasolt követelményei és tervei 
alapján, kihasználva a platformok meglévő alapfunkcióit és 
architektúráját. Ezeket a képességeket és funkciókat a multi-
CBDC platform egyedi követelményeinek támogatása érdekében 
továbbfejlesztették.

A multi-CBDC platformtól elvárt alapvető funkciók közül  
számos – mint például a CBDC-kibocsátás, a tranzakciók 
és a visszaváltás – hasonló a hazai nagykereskedelmi  
CBDC-rendszerekben szükségesekhez. A jegybankok 
és a technológiai szolgáltatók jelentős globális kutatási 
erőfeszítéseinek köszönhetően számos ilyen funkciót fejlesztettek 
ki és tettek elérhetővé a két DLT-platform out-of-the-box  
funkciójaként. A Project Dunbar nem ezen erőfeszítések 
megismétlésére törekedett, hanem azokra a speciális 
követelményekre összpontosított, amelyek a kialakítandó, multi-
CBDC-t magában foglaló platformhoz szükségesek.
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3. ábra: Dunbar – multi-digitális jegybankpénz platform

Forrás: BIS Innovation Hub (2022)
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iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk a Project Dunbar 
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agilis módszertant választották. A kezdeti felmérő workshopokon 
a résztvevők meghatározták a feltárandó területek logikus 
csoportosítását, a felhasználók hozzájárulását pedig többszöri 
megbeszélések keretében kérték, hogy megállapítsák a későbbi 
workshopok irányát és hatókörét. A kilenchetes időszakra 
összesen három munkaszakaszt terveztek a fent vázolt három 
párhuzamos munkafolyamat keretében. Az egyes munkaszakaszok 
során a tervezési és technikai munkafolyamatok az adott 
szakaszok céljaira összpontosítottak, amelyek a 4. ábrán felsorolt, 
meghatározott hatókörön és magas szintű témákon alapultak.

Megjegyezendő, hogy a munkaszakaszok sorrendje nem 
az egyes témakörök fontosságát tükrözi. Ehelyett a sorrend 
azon kulcsfontosságú információk sorrendje alapján került 
meghatározásra, amelyekre a műszaki partnereknek 
a prototípusok kifejlesztéséhez szükségük volt.

4. ábra: Az egyes munkaszakaszok céljai
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3.1. Alapvető képességek: irányítás, feldolgozás és 
technológia

A multi-CBDC közös platformhoz alapvető képességekre van 
szükség az irányítás, a feldolgozás és a technológia területén. 
Ezeknek az – alább ismertetendő – képességeknek az átvételére az 
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Accenture referenciaként használt pénzügyi piaci infrastruktúra 
képességmodelljéből vettük át, amelyet referenciaként 
használtunk, hogy strukturált megközelítést biztosítsunk 
a fizetési elszámolási platform tervezéséhez szükséges hatókör 
meghatározásához.

5. ábra: Alapvető képességek

Forrás: BIS Innovation Hub (2022)
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Az irányítási képességek a platform működésének és 
használatának szabályaihoz és határaihoz, valamint 
döntéshozatali mechanizmusaihoz kapcsolódnak. A szabályok 
magukban foglalják a platformhoz tartozó belső eljárásokat, 
valamint a szélesebb körű jogi és szabályozási irányelveket, 
amelyekhez a platformnak és résztvevőinek igazodniuk kell.  
Az irányítás fontos része a résztvevők és az érdekeltek, valamint 
a platformon belüli szerepük és felelősségeik meghatározása. 
További szempontokat jelentenek a hozzáférési tényezők, 
a tagok felvételének módja, a döntéshozatali struktúrák, valamint 
a szabályok kidolgozásának és alkalmazásának módja.

A feldolgozási képességek a fizetési műveletek végrehajtásához 
szükséges műveletsorozatra és az e műveletek elvégzéséhez 
szükséges működésmódokra vonatkoznak. Mivel a projekt 
ezen szakasza a határokon átnyúló fizetések életképességének 
bizonyítására összpontosított, a munka nagy részének 
középpontjában a bankközi fizetési folyamatok állnak. A jegybanki 
rendszerekkel való integrációval és összekapcsolhatósággal 
kapcsolatos képességeket – például a digitális jegybankpénzek 
kibocsátásának fedezetéül szolgáló eszközök zálogosításához 
használtakat – nem vizsgálták, mivel ezeket a jegybankok már 
tesztelték és bizonyításnak vetették alá a korábbi kutatások 
során. Az olyan kiegészítő képességeket, mint a nyomon 
követés, a jelentéstétel, az ellenőrzés és az értesítés, alacsonyabb 
prioritásúnak ítélték, és a jelenlegi szakaszban nem vizsgálták. 
Hasonlóképpen, a felhasználói interfészek és a rendszergazdai 
eszközök is alacsony prioritásúnak minősültek, így ezekkel 
kapcsolatban nem folytattak további munkát. Ugyanakkor ezek 
gyakran már rendelkezésre állnak a meglévő platformok beépített 
képességeiként, így a technológiai partnerek elérhetővé tették 
ezeket tesztelés céljára.

A technológiai képességek a multi-CBDC közös platform 
műszaki megvalósításához szükséges teljes megoldáscsomagra 
vonatkoznak. Az infrastruktúra magában foglalja a szervereket, 
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a hálózatot és a DLT-platformot, amelyek lehetővé teszik 
a jegybankok számára, hogy közös platformon kommunikáljanak 
egymással. Az adat- és alkalmazási architektúrák határozzák meg 
a CBDC tokeneket és azt, hogy a résztvevők miként használhatják 
azokat az egyes tranzakciók során. A biztonság magában foglalja 
azokat a funkciókat és ellenőrzéseket, amelyek lehetővé teszik 
a jegybankok számára, hogy zavartalanul hajthassanak végre 
a tranzakciókat ezen a közös platformon.

3.2. Tervezési szempontok: három kritikus kihívás

A Project Dunbar a tervezéssel összefüggő megközelítések 
kidolgozására összpontosított, hogy kezelje azt a három kritikus 
kihívást, amely a megosztott, multi-CBDC-t tartalmazó platform 
fejlesztése kapcsán felmerült.

Hozzáférés: a nem rezidens bankok CBDC-khez való 
hozzáférésének lehetővé tétele. A prototípusokat úgy fejlesztették 
ki, hogy azok rugalmasan támogassák mind a „hibrid”, mind 
a „közvetlen” CBDC-hozzáférési modelleket. Azon joghatóságok 
esetén, ahol a szabályozási keretek lehetővé teszik a nem rezidens 
bankok számára a CBDC-khez való közvetlen hozzáférést, 
a „szponzoráló” bankokhoz irányuló jóváhagyási útvonalakat 
le lehet tiltani, hogy a hibrid CBDC-hozzáférési modellről 
a közvetlen CBDC-hozzáférési modellre át lehessen térni.

Joghatósági keretek: az elszámolási folyamatok és a nem 
elszámolás jellegű folyamatok megkülönböztetése. Ez a határokon 
átnyúló fizetések során lehetővé teszi, hogy a nem elszámolás 
jellegű folyamatokat a helyi szabályozásoknak megfelelően 
a platformon kívül és az országon belül dolgozzák fel.  
Ez a szétválasztás lehetővé tenné a joghatósági keretek egyértelmű 
kijelölését, a különböző joghatóságok szabályozási politikáinak 
betartását és az elszámolási folyamatok racionalizálását.

Irányítás: az egyetemesség és az autonómia optimalizálása. 
A közös platform bizonyos szintű egyetemességet feltételez. 
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A platform egyes jellemzői és képességei univerzálisak 
és minden résztvevő számára elérhetőek. A szabályok és 
irányelvek alkalmazása általánosan és méltányosan vonatkozik 
a résztvevőkre. Ennek az egyetemességnek a megvalósítása 
érdekében az irányítási struktúrákat és a döntéshozatali 
hatásköröket úgy kell kialakítani, hogy az érdekeltek sokféle 
csoportja képviseltethesse magát, és a kollektív döntéseket 
igazságosan és méltányosan hozzák meg. A jegybankok 
autonómiát is kapnak az egyetemes platformszintű keretrendszer 
határain és paraméterein belül, például a joghatósági és 
devizaszintű szabályok alkalmazása során.

4. Az MNB részvétele a globális 
kezdeményezésekben és a Project 
Dunbarban

Az MNB szeretne aktívan hozzájárulni a nemzetközi jegybanki 
tevékenység innovatív projektjeihez, nem utolsósorban azért, 
mert a nemzetközi intézményekkel és jegybankokkal való 
együttműködés lehetőséget nyújt a tudásmegosztásra és 
a különböző tapasztalatok megismerésére.

Emellett a más résztvevők perspektíváiba történő betekintés 
ösztönözheti az innovációt és támogathatja a szakpolitikai célok 
hatékony elérését – ez sok esetben azért is szükséges, mert 
a pénzügyi megoldások számának emelkedésével, valamint 
a folyamatok összetettségének növekedésével egyre kritikusabbá 
válik az interoperabilitás.

A CBDC-k esetében az együttműködés különösen fontos, 
mivel ezek teljesen innovatív eszközök, amelyeknek a globális 
pénzügyi rendszerbe történő integrálása jelentős kihívások előtt 
áll. A digitális jegybankpénzek nem használhatók a határokon 
átnyúló fizetésekhez a jegybankok közötti megfelelő szintű 
együttműködés nélkül.
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4.1. A Project Dunbar egy megfigyelő szemszögéből

Az MNB csatlakozott a Project Dunbar kezdeményezéshez, 
hogy betekintést nyerjen a világ egyik vezető, határokon átnyúló 
CBDC-kísérleti projektjébe. Megfigyelőként az MNB résztvevőket 
delegálhatott a projekt megbeszéléseire, és ezáltal aktívan részt 
vehetett az együttműködési keretrendszer közös kialakításában. 
Ez nemcsak azt tette lehetővé, hogy megfigyelőként nyomon 
követhesse a projekt eseményeit, hanem részletes betekintést 
nyújtott a munkamódszertanba és a projektmenedzsment 
gyakorlatába is.

Értékes tapasztalat volt látni, hogy miként kell megtervezni 
egy ilyen összetett projektet, hogyan kell az egyes szakaszokat 
részletes tervezéssel kijelölni, és elérhető célokat rendelni azokhoz. 
A résztvevők közötti hatékony kommunikáció különösen fontos 
volt ebben a több érdekelt fél részvételével zajló projektben, hogy 
minden álláspont kifejezésre jusson. A projekt végrehajtását 
nehezítette továbbá, hogy abban több ország jegybankja és piaci 
szakértője is részt vett, így a kulturális minták, az időzónák és 
szervezeti kultúra mindannyiuk vonatkozásában más és más volt.

A projektmenedzsment mellett az MNB értékes betekintést nyert 
a blokklánc technológia alkalmazásába két különböző technológiai 
szolgáltató és az általuk kínált megoldások révén. Az eredmények 
és következtetések zárójelentés formájában történő összegzése 
és kommunikálása kapcsán tanulságos volt a technológiai és 
szakpolitikai eredmények kiegyensúlyozott bemutatása is.

4.2. Egyéb nemzetközi kezdeményezések az MNB 
részvételével

Az MNB folyamatosan keresi a további nemzetközi 
együttműködések és innovatív kezdeményezések lehetőségeit. 
Ilyen például az a lehetőség, amelyet az MNB a Globális Pénzügyi 
Innovációs Hálózat (Global Financial Innovation Network, 
GFIN) keretében keretében nyújt pénzügyi innovációk határon 
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átnyúló tesztelésére. Az MNB a hálózatban annak megalakulása 
óta részt vesz a Regulatory Sandboxon (innovációs pénzügyi 
tesztkörnyezeten) keresztül, így a hazai Fintech szereplők több 
országban, a nemzetközi Fintech vállalatok pedig Magyarországon 
tesztelhetik innovációikat a helyi inkumbens szereplőkkel 
együttműködve.

Az MNB a kétoldalú kapcsolatok erősítésén is dolgozik, ennek 
eredményeként szoros kapcsolatokat alakított ki a Szingapúri 
Monetáris Hatósággal (MAS). 2020-ban a két jegybank 
megállapodást írt alá a két ország közötti Fintech innovációkat 
ösztönző együttműködés erősítéséről, ami eddig nem látott 
lehetőségeket nyithat meg a hazai piaci szereplők előtt.  
Ez egyrészt lehetőséget biztosít a Fintech-cégeknek, hogy 
a hatóságok támogatásával lépjenek be egymás piacaira, 
másrészt pedig azt is jelenti, hogy a két hatóság közös innovációs 
projekteket indíthat. 2021-ben a magyar és a Szingapúri Fintech 
Szövetség között együttműködési megállapodás is aláírásra került. 
Az MNB és a MAS elkötelezett a Fintech vállalatok és az innovatív 
pénzügyi megoldások, köztük a digitális jegybankpénzek 
területén való együttműködés folytatása mellett.

5. Tanulságok és ötletek a jövőre nézve

A Project Dunbar éppúgy összpontosított a problémák 
azonosítására, mint azok megoldására. A projekt néhány kritikus 
kihívás kezelésén túlmenően olyan területeket is beazonosított, 
amelyek a következő fázisokban további vizsgálatokat igényelnek.

Ezek a területek nagyjából három témakörbe sorolhatók: 
szakpolitika, üzlet és technológia. A Project Dunbarról készült 
jelentés részletesebben kifejti ezeket, és megjegyzi, hogy ezek 
a kérdések gyakran átfedésben, illetve potenciálisan kölcsönös 
függésben vannak. Például egy adott szakpolitikai változás üzleti 
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vagy technológiai eszközökkel is megoldható. Hasonlóképpen, 
a technológiai képességek fejlődése új szakpolitikai lehetőségeket 
teremt, lehetővé téve a szakpolitikai aggályok jobb kezelését, 
vagy a hagyományos kompromisszumokkal való szakítást egy 
jobb megoldás elérése érdekében. E témák keretében a jövőbeni 
munka jelentős területei a következők:

Szakpolitika
–  Közös, megosztott ellenőrzési folyamatok lehetővé tétele 

a platformon: a közös platform egyik potenciális előnye, hogy 
lehetővé teszi a közös folyamatok végrehajtását. A folyamatok 
ilyen összevonása rendszerszintű hatékonyságnövekedést 
eredményezhet, de a partnerek közötti kölcsönös bizalom 
és közös felelősségvállalás szükségessége miatt nehéz lehet 
a megvalósítása. A jobb átláthatóság és nyomon követhetőség 
a technológia révén segíthet e kockázatok mérséklésében.

–  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 
szabályozásának hatása: bár a projekt figyelembe vette 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés 
helyi szabályozásának való megfelelés szükségességét, annak 
mélyreható vizsgálata, hogy e szabályozás hogyan kapcsolódik 
a digitális jegybankpénzekhez (pontosabban a digitális 
jegybankpénzeket használó határokon átnyúló tranzakciókhoz), 
nem tartozott a projekt keretébe. Ez a terület szintén további 
vizsgálatot igényel.

–  Szabályozási változások: egy új multi-CBDC megoldás 
bevezetése változásokat tehet szükségessé a szabályozások 
terén. Ezt részletesebben meg kell vizsgálni, miközben tekintetbe 
kell venni a technológiai megoldások lehetséges alkalmazását 
is a szakpolitikák közötti különbségek kezelésére; például egy 
szabálymechanizmus biztosíthatná a különböző szabályozási 
követelményeknek való megfelelést, és így nem lenne szükség 
a joghatóságok közötti teljes harmonizációra.
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Üzlet
–  A „szponzoráló” banki megállapodások kereskedelmi modelljei: 

egy „hibrid” CBDC hozzáférési modell megkövetelné, hogy 
a kereskedelmi bankok „szponzoráló” szerepet vállaljanak, és 
bizonyos ellenőrzési folyamatokat végezzenek a szponzorált 
bankoknál. A bankok jellemzően a levelező banki kapcsolat 
részeként látják el ezeket a szerepeket, előnyöket szerezve 
a devizabetétek tartásán, valamint a tranzakciókért felszámított 
díjakon keresztül. Mivel a továbbiakban nem részesülnének 
abból, hogy a tranzakciókat lebonyolító bankok pénzeszközeiket 
egy multi-CBDC platformon tartják, új kereskedelmi modelleket 
kell kidolgozni.

–  Kvantitatív tanulmány a hatékonyságnövekedésről és 
a költségmegtakarításokról: bár a projekt kiemelte a multi-CBDC 
platform potenciális előnyeit, ezek minőségi szempontokra 
összpontosítottak, és meglehetősen magas szintűek voltak.  
Az előnyök részletes elemzése és számszerűsítése fontos lenne 
a költség-haszon elemzés elvégzéséhez és jövőbeni megvalósítás 
szempontjából fontos üzleti indokok megalkotásához.

Technológia
–  Szabványok és interoperabilitás: a multi-CBDC platformnak 

kapcsolódnia kell más külső rendszerekhez. Továbbá, ahhoz, 
hogy a globális fizetések valamennyi joghatóság és pénznem 
között megvalósulhassanak, a regionális multi-CBDC  
platformnak más nemzeti vagy regionális multi-CBDC 
platformokhoz is kapcsolódnia kell. Az interoperabilitás, vagyis 
az, hogy ezek a rendszerek könnyen és zökkenőmentesen 
tudjanak egymással kommunikálni, alapvető fontosságú lesz 
a globális összekapcsolhatóság szempontjából. A szabványok, 
vagyis a közös nyelv és elvárásrendszerek kulcsfontosságúak 
lesznek a rendszerek közötti interoperabilitás lehetővé tételéhez.
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5.1. Ötletek a jövőre nézve: az MNB

A Project Dunbar kezdeményezés nagy lépést tett egy lehetséges 
egységes multi-CBDC rendszer kiépítése felé. A résztvevők 
és a megfigyelők számára nemcsak az eredmények, hanem 
a megtett út is gyümölcsözőnek és tanulságosnak bizonyult. Mivel 
azonban a projekt nem csak megoldásokat eredményezett, hanem 
kérdéseket is felvetett a következő fázisok kapcsán, az érdeklődők 
továbbgondolhatják ezeket.

A fenti szakpolitikai, üzleti vagy technológiai kihívásként felsorolt 
kérdéseken kívül az MNB a következőket tartja különösen 
fontosnak:

–  Hogyan lehet meghatározni – és különösképp hogyan lehet 
automatizálni – a különböző digitális jegybankpénzek közötti 
tranzakciók során alkalmazott devizaárfolyamot?

–  Hogyan lehet megteremteni az interoperabilitást a régi RTGS-
rendszerekkel?

–  Meg kell határozni a jelenlegi és leendő tagokra vonatkozó 
meglévő szabályozási követelményeket, amelyeknek a tényleges 
minimálisan életképes termékek (minimum viable products, 
MVP-k) megvalósításának feltételeként kell teljesülniük.

–  A résztvevő joghatóságok jelenlegi csoportján túl – például 
Európa egészére vonatkozóan – is számszerűsíteni kell a várható 
hatékonysági előnyöket a hagyományos rendszerekhez képest.

Ha ezek a kérdések rendezésre kerülnek, akkor a projekt 
következő mérföldköve egy MVP platform kifejlesztése lehet, 
amely lehetőséget biztosítana az éles tranzakciók tesztelésére.

Végezetül az MNB-t különösen érdekli, hogy a Project Dunbar 
keretében kialakított rendszer hogyan valósítható meg a világ 
más régióiban, például Európában. Az MNB úgy véli, hogy 
ehhez, a projektben ugyancsak megfigyelőként részt vett francia 
jegybank, a Banque de France kézenfekvő partner lenne.
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a 21. században: a Magyar Nemzeti Bank 

nemzetközi és társadalmi  
felelősségvállalási stratégiája

Gulyás Zsófia – Horváth Marcell – Mikes Veronika

A 21. század soha nem látott változásokat hozott, amelyek életünk 
minden területét érintik. Az olyan jelentős megatrendeket, mint az 
ázsiai gazdaságok felemelkedése, a fenntarthatóságra való törekvés és 
a digitalizáció nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért a jegybankok 
világszerte elhagyják elefántcsonttornyaikat. A jegybanki tevékenység 
két erőteljesen bővülő területe a nemzetközi együttműködés és 
a társadalmi felelősségvállalás, amelyek az elmúlt két évtizedben 
számottevő jelentőségűvé váltak. A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) 
eltökélt szándéka, hogy az innováció élvonalába kerüljön, ezért  
2013 óta mindkét területen ambiciózus stratégiákat dolgozott ki. 
Nemzetközi stratégiájához kapcsolódóan az MNB erős nemzetközi 
jelenlétet épít ki olyan konferenciák és workshopok révén, mint 
a Budapest Eurasia Forum és a Lámfalussy Lectures szakmai konferencia, 
miközben nemzetközi hálózatát is egyre bővíti, hogy kiegyensúlyozott 
összetételű portfóliót hozzon létre a hagyományos nyugati és a feltörekvő 
keleti kapcsolatokból. A tervek szerint Budapest hosszú távon végül egy 
olyan tudásközponttá fejlődhet, amely összeköti a Keletet és a Nyugatot.  
Az MNB 2014-ben fogalmazta meg saját társadalmi felelősségvállalási 
stratégiáját, amely olyan területekre összpontosít, mint a lakosság 
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pénzügyi és gazdasági oktatása, a magyar társadalom pénzügyi 
tudatosságának és műveltségének növelése, Magyarország kulturális 
örökségének megőrzése és az értékteremtés támogatása. A jegybank nagy 
hangsúlyt fektet a tudásalapú társadalom fejlesztésére a Pénziránytű 
Alapítvány Pénz7 témahete, a Digitális Diákszéf mobilalkalmazás vagy 
a Pénzmúzeum és Látogatóközpont révén.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E50, F33, I20, N20, 
O35

Kulcsszavak: jegybankok szerepe, nemzetközi stratégia, két- 
és többoldalú együttműködés, társadalmi felelősségvállalás, 
egyetemi együttműködés, pénzügyi tudatosság

1.  Bevezetés

2013-ban Janet Yellen, az amerikai jegybank (Federal Reserve) 
korábbi elnöke és jelenlegi amerikai pénzügyminiszter 
a következőket nyilatkozta az amerikai szenátus előtt:  
„[...] a Kongresszus nagy felelősséggel ruházta fel a Federal 
Reserve-t. Döntései minden amerikai jólétét, valamint nemzetünk 
erejét és gyarapodását befolyásolják (CNBC, 2013).” Ezzel 
a kijelentésével Yellen tulajdonképpen megerősítette a jegybank 
mandátumának bővítését, amely eredetileg a függetlenség, az 
árstabilitás és az inflációs célkövetés hármas prioritásán alapult. 
A jegybankok és a társadalom közötti kapcsolat újradefiniálásának 
szükségességét Philip Lowe, az ausztrál jegybank elnöke is 
megerősítette a Kansas Fed 2019-ben, Jackson Hole-ban rendezett 
konferenciáján. Kijelentette, hogy az árstabilitás hagyományos 
célja mellett az ausztrál jegybank célkitűzései közé tartozik az 
ausztrál nép gazdasági jólétének támogatása is (BIS, 2019). 
Ahogy az egészségesen működő társadalom iránti igény egyre 
nyilvánvalóbbá válik, úgy a jegybankoknak – sajátos feladataikból 
adódóan – jelentős szerepet kell betölteniük az e célt szolgáló 
intézkedések végrehajtásában.
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A pénzügyi, gazdasági, technológiai és fenntarthatósági 
forradalom, valamint a 21. században bekövetkező geopolitikai 
átalakulás egyre több új szempontot emelt be a jegybankok 
feladatkörébe is. Ennek eredményeképpen a jegybankok 
elhagyták elefántcsonttornyaikat, és felismerték, hogy  
„a civilizációnak a fennmaradása érdekében fenntarthatósági 
fordulatot kell végrehajtania” (Matolcsy, 2022, 9. o.). Az „új 
fenntartható közgazdaság” gyorsan változó tudáshálózatokra 
és platformokra épül, ami szükségessé teszi a jegybankok 
innovációs kapacitásainak folyamatos fejlesztését (Matolcsy, 2022). 
Ezért számos jegybank és szabályozó hatóság dolgozik együtt 
a pénzügyi rendszer környezetbarátabbá tételét célzó hálózat 
(Network for Greening the Financial System, NGFS) nevű 
nemzetközi kezdeményezés keretében (Horváth, 2022). 

A geopolitika szintén kiemelt szerepet tölt be a világ pénzügyi 
és gazdasági rendszerei működésének meghatározásában, így 
ez az egyik legfontosabb szempont a monetáris politikáról való 
döntéshozatal során (Kazāks, 2022). Emiatt elengedhetetlen, 
hogy a jegybankok gondosan figyelemmel kísérjék – például 
elemzéseken keresztül – a geopolitikai változásokat. A geopolitikai 
fejlemények jegybanki döntéshozatalba történő becsatornázása 
leginkább a központi bankok nemzetközi területeinek feladata, 
amelyeknek ezért kiemelt szerepük van a globális trendek 
nyomon követésében.

Végül, de nem utolsósorban, korunk egyéb kihívásaira – többek 
között a 2007–2008-as globális pénzügyi válságra és a COVID-19 
világjárványra – tekintettel az innováció, a digitalizáció,  
az oktatás és a művészetek támogatása szintén a jegybankok 
alapvető feladatává vált. Az új jegybanki szerepkörök és elvárások 
következtében, valamint a modellértékű jegybankok – mint például 
a Bank of England, a Bundesbank, a Banque de France, a People’s 
Bank of China, a Bank of Japan vagy a Bank Negara Malaysia 
– irányadó gyakorlataival összhangban az MNB a társadalmi 
felelősségvállalás (corporate social responsibility, CSR)  
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területén is új intézményi megoldások keresésén dolgozik 
(MNB, 2014a).

2. Az MNB nemzetközi stratégiája – 
Egyensúly Kelet és Nyugat között

A jegybankok már hosszú ideje folytatnak nemzetközi 
együttműködést. Mivel a nemzetgazdaságok a 19. század második 
felétől kezdődően egyre inkább összekapcsolódtak, a pénzügyi 
piacok határokon átnyúló integrációja egyre sürgetőbb feladattá 
vált. A vámok csökkentése és a csökkenő szállítási költségek 
a nemzetközi kereskedelem fellendülését eredményezték, és 
a külföldi ezüstpénzek forgalmának növekedéséhez vezettek 
számos európai országban. Az érmék finomsága25 azonban 
országonként eltérő volt, ezért egyes nemzetek mindinkább 
aggódni kezdtek amiatt, hogy saját pénzük kiszorul a forgalomból. 
Fokozódó kölcsönös függőségük láttán Belgium, Franciaország, 
Olaszország és Svájc 1865-ben megállapodást kötött ezüstérméik 
harmonizálásáról, és létrehozták a Latin Monetáris Uniót 
(Einaudi, 2018; Eichengreen, 2019).

A nemzetközi monetáris együttműködés e korai példája jól 
mutatja, hogy a nemzetközi kereskedelem fejlődése nem 
választható el a nemzetközi monetáris rendszer fejlődésétől. 
Ahogy Eichengreen (2019, 1. o.) írta: „a nemzetközi monetáris 
rendszer az a láncszem, amely összeköti a nemzetgazdaságokat. 
[...] Megfelelően működő nemzetközi monetáris mechanizmus 
hiányában a nemzetek számára nehézséget okoz 
a kereskedelemből és a külföldi hitelezésből származó nyereség 
hatékony kiaknázása”.

Az összekapcsolódás növekedésével a nemzetek nem hagyhatták 
figyelmen kívül partnereik monetáris döntéseit (és általában  

25  Az érmévé vert arany vagy ezüst tisztasága.
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véve gazdaságpolitikájukat sem). Amikor az 1870-es  
években – Nagy-Britannia után – Németország is bevezette az 
aranystandardot, az európai nemzetek csakhamar követték 
a kontinens két vezető ipari hatalmát (Eichengreen, 2019).  
Ettől kezdve a nemzeti – és néhány évtizeddel később 
a nemzetközi – pénzügyi intézmények közötti együttműködés 
egyre összetettebbé vált. Ennek nyomán a folyamat olyan jelentős 
történelmi mérföldkövekig jutott, mint az 1944-es Bretton Woods-i 
monetáris és pénzügyi konferencia, amely lefektette a nemzetközi 
monetáris rend szabályait és létrehozta annak intézményeit 
(Morgenthau, 1945), a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 1992-es  
megszületése, majd ezt követően a közös európai valuta, az euró 
bevezetése 1999-ben (Európai Bizottság, 2022).

Napjainkban a jegybankok minden eddiginél szélesebb körű 
feladatokat látnak el, amelyek jóval túlmutatnak az ár- és pénzügyi 
stabilitás megőrzésével és a pénzügyi rendszer megbízható 
működésének biztosításával kapcsolatos fő feladataikon. Ez azt 
eredményezi, hogy sokkal szélesebb és sokrétűbb nemzetközi 
együttműködési hálózatra van szükség. A pénzügyi rendszer 
elválaszthatatlan a világban zajló eseményektől, és a folyamatosan 
változó környezetben még a stabilitásorientált jegybankok sem 
engedhetik meg maguknak, hogy mozdulatlanul szemléljék az 
eseményeket. 

2013-ban új vezetés vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását, 
amely új jövőképet fogalmazott meg a jegybank nemzetközi 
kapcsolataira vonatkozóan. Az MNB – a világ más jegybankjaihoz 
hasonlóan – hagyományosan a jegybanktörvényben meghatározott 
alapfeladatainak ellátására összpontosított, és főképp legközelebbi, 
nyugati szövetségeseivel működött együtt, általában intézményi 
kapcsolatok keretében. Bár az állami intézményeket gyakran 
kritizálják azért, mert lassan alkalmazkodnak a változásokhoz, 
a 21. század fő tendenciáit, például Ázsia felemelkedését nem 
lehet hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyni. Ennek 
megfelelően az MNB új nemzetközi stratégiája nagyobb hangsúlyt 
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fektetett a keleti és nyugati kapcsolatok egyensúlyára, és növelte 
a kétoldalú kapcsolatok jelentőségét is.

Ebben az új keretrendszerben az MNB először is arra törekszik, 
hogy erős nemzetközi jelenlétet építsen ki. Így nemcsak 
a monetáris politikához, hanem más érdeklődésre számot 
tartó területekhez – például a fenntartható fejlődéshez, 
a digitalizációhoz, a geopolitikához, az oktatáshoz és a kultúrához 
– kapcsolódó konferenciákon, workshopokon, kiadványokban 
és egyéb tevékenységekben vesz részt közreműködőként, illetve 
szervezőként. Másodszor, a világ más nagy jegybankjaihoz 
hasonlóan az MNB is bővíti a nyugati együttműködéseken 
kívül eső nemzetközi partnerintézményinek hálózatát, és új 
keleti, kétoldalú szakmai partnerségekkel támogatja a magyar 
kormány keleti nyitási stratégiáját. A keleti nyitás kiváló példája 
a Project Dunbar kezdeményezés, amely a határokon átnyúló 
fizetésekhez több digitális jegybankpénz közös platformjának 
lehetőségét vizsgálta, és amelyben az MNB megfigyelőként 
vett részt. A kezdeményezés létrejöttéhez Ausztrália, Malajzia, 
Szingapúr és Dél-Afrika jegybankja, valamint a Nemzetközi 
Fizetések Bankjának Innovációs Központja (Bank for International 
Settlements Innovation Hub, BISIH) járult hozzá (BISIH, 2022). 
Ugyanakkor az együttműködés nem csak a jegybankokra és 
a nemzetközi pénzügyi intézményekre korlátozódik: a kiváló 
egyetemeket, agytrösztöket és kutatóintézeteket szintén érdemes 
partnerként számításba venni.

2.1. Az MNB nemzetközi kapcsolatai

Az MNB 1924-es megalakulása óta részese a nemzetközi 
együttműködésnek. Kiterjedt partnerintézményi hálózatot 
épített ki, beleértve a jegybankokat, agytrösztöket és egyetemeket 
a világ minden tájáról, és tagsággal rendelkezik a tevékenysége 
szempontjából fontos nemzetközi szervezetek többségében.  
E tagságok keretében az MNB aktív résztvevője és közreműködője 
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a bizottságok és munkacsoportok munkájának, emellett közös 
kiadványokat készít és kapcsolódó rendezvényeket szervez.

Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása óta az MNB 
elsődleges prioritása, hogy erős és stabil kapcsolatokat ápoljon 
az uniós tagországokkal és intézményekkel. Bár Magyarország 
még nem vezette be hivatalos pénznemként az eurót, az Unióhoz 
való csatlakozással az MNB tagja lett a Központi Bankok Európai 
Rendszerének (KBER), az Európai Bankhatóságnak (EBH) és 
részvényese az Európai Központi Banknak (EKB). Így az MNB 
szakértői aktívan részt vesznek az említett uniós intézmények 
munkacsoportjaiban és bizottságaiban a jogalkotás, a pénzügyi 
felügyelet és a monetáris politika területén, lehetőséget teremtve 
a szakmai tapasztalatcserére és a közös megközelítési módok 
kidolgozására (MNB, 2022c).

Az MNB egyik legrégebbi partnere a Nemzetközi Fizetések 
Bankja (BIS), amelyben az MNB annak 1930-as alapítása óta 
részvényes (MNB, 2022a). Az MNB elnöke rendszeresen részt vesz 
a kéthavonta megrendezésre kerülő bankelnöki találkozókon, és 
az MNB szakértői részt vesznek a BIS és Innovációs Központjának 
számos kutatási projektjében. 

Az MNB másik fontos partnere 1982 óta a Nemzetközi 
Valutaalap, ahol – az intézményi kapcsolatok erősödésének 
szimbólumaként – a közép- és kelet-európai országokat tömörítő 
IMF országcsoportot jelenleg Magyarország vezeti és képviseli 
a szervezet igazgatóságában (MNB, 2022b).

Az uniós kapcsolatok kiegészítéseképp Magyarország nagy 
hangsúlyt fektet a regionális együttműködésre, különösen 
a Visegrádi Együttműködés (V4) nemzeteivel, amelyeket a közös 
történelem és a közös értékek kötnek össze (Kazharski, 2020). 
Ahogy Christine Lagarde (2022), az EKB elnöke a Peterson 
Institute for International Economics áprilisi rendezvényén 
tartott beszédében kiemelte, „a regionalizáció lehetőséget teremt 
a mélyebb regionális kockázatmegosztásra – mind a kereskedelem, 
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mind a pénzügyi integráció révén”, mivel az ilyen regionális 
együttműködés egyre fontosabbá válik a stabilitás fenntartásában 
egy olyan világban, amely „a függőségtől a diverzifikáció felé, 
a hatékonyságtól a biztonság felé, a globalizációtól a regionalizáció 
felé mozdul el”. A V4-ek – Szlovákia, a Cseh Köztársaság, 
Lengyelország és Magyarország – számos szinten folytatnak 
együttműködést, ideértve a jegybankok együttműködését is.  
2021-ben, a Visegrádi Együttműködés megalakulásának 
30. évfordulója alkalmából az MNB „Átmenet egy zöldebb 
gazdaságba – Kihívások és lehetőségek” címmel megrendezte 
a V4-országok jegybankelnökeinek konferenciáját (MNB, 2022d).

A fent említett, hosszabb ideje működő szervezetekben való 
tagságokon, illetve partnerkapcsolatokon kívül az MNB az 
elmúlt években aktívan bővítette nemzetközi hálózatát mind 
földrajzi, mind tematikus értelemben. Az MNB a hagyományos 
nyugati szövetségeken kívül eső nemzetekkel való eredményes, 
kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére irányuló törekvése 
keretében 2018-ban csatlakozott a Közép-Ázsia, a Fekete-tengeri 
régió és a balkáni országok jegybankelnökeinek klubjához (Central 
Banks Governors’ Club of the Central Asia, Black Sea Region and 
Balkan Countries). Ezt a szervezetet 1998-ban hozták létre azzal 
az elsődleges céllal, hogy a központi bankok elnökei számára 
fórumot biztosítson a jegybanki tevékenységekkel kapcsolatos 
aktuális kérdések megvitatására (Czech National Bank, 2019). 
A fenntarthatóságra való globális törekvésre válaszul a klub  
2019-ben, alig több mint egy évvel a megalakulása után 
csatlakozott a pénzügyi rendszer környezetbarátabbá tételét célzó 
hálózathoz (NGFS) is.

Az MNB nemzetközi portfóliójának új és gyorsan fejlődő 
partnerségi formája a nemzetközi kutatóközpontokkal és 
agytrösztökkel való együttműködés. Együttműködéseiben 
az MNB azt a folyamatot kívánja követni, amelynek során 
a jegybankok az agytrösztök és más intézmények innovatív 
ötleteit beépítik mindennapi működésükbe. Az új partnerségek 
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közül az MNB különösen gyümölcsöző kapcsolatot ápol 
a hivatalos monetáris és pénzügyi intézmények fóruma 
(Official Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF) 
néven működő független jegybanki agytröszttel, amely 
gazdaságpolitikai és állami beruházásokkal foglalkozik.  
Az MNB 2014-ben csatlakozott a szervezethez (MNB, 2022e). 
Fontos megemlíteni, hogy az MNB 2007 óta tagja az európai bank- 
és pénzügytörténeti szövetség (European Association for Banking 
and Financial History, EABH) nevű együttműködésnek is.  
Az EABH fő céljai közé tartozik a banktörténet tanulmányozásának 
támogatása, valamint a pénzügyek, a biztosítások és a globalizáció 
történeti tanulmányozása előtt álló főbb kihívások és lehetőségek 
megvitatása. A szervezet kutatók és pénzügyi szakemberek 
globális hálózatát alakította ki (MNB, 2022f). A jegybank 
emellett párbeszédet folytat a Harmincak csoportjával (Group of 
Thirty, G30), és kutatási együttműködésekben vesz részt olyan 
szervezetekkel, mint az Európai Politikai Tanulmányok Központja 
(Centre for European Policy Studies, CEPS).

Az MNB 2018-ban együttműködő tagja lett a Latin-amerikai 
Monetáris Tanulmányok Központjának (Centre for Latin 
American Monetary Studiesnak, CEMLA) is, amely a latin-
amerikai és karibi jegybankok szövetsége (MNB, 2022g). 
A pénzügyi kapcsolatok előmozdítása érdekében aláírt 
együttműködési megállapodások és a magas rangú delegációk 
látogatása mellett az MNB szoros kapcsolatokat épített ki a kínai 
gazdasági és pénzügyi intézményekkel is. Az Magyar Nemzeti 
Bank szoros és eredményes kapcsolatokat ápol Kína két vezető  
egyetemével – a pekingi Tsinghua Egyetemmel és a sanghaji 
Fudan Egyetemmel –, és kiváló kapcsolatokat alakított ki a Kínai 
Társadalomtudományi Akadémiával (Chinese Academy of 
Social Sciences, CASS) is, amely magas szintű találkozókat, 
előadásokat és konferenciákat eredményez. 2017 áprilisában 
a CASS Budapesten megnyitotta az egyedülálló Kína-KKE 
Kutatóközpontot, amelynek célja a kínai–európai tudásmegosztás 
támogatása (Xinhua, 2017).
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A multilaterális kapcsolatokhoz hasonlóan 2013 óta a külföldi 
jegybankokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatok erősítése és 
bővítése is az MNB nemzetközi tevékenységének középpontjában 
áll. Ennek keretében az MNB szorosan figyelemmel kíséri 
a gazdasági folyamatokat és a jegybanki tevékenységet minden 
olyan országban, amely kiemelkedő eredményeket ért el, és 
fontos példaként szolgálhat Magyarország számára a monetáris 
politika, a pénzügyi stabilitás és a pénzügyi felügyelet terén. 
A kétoldalú kapcsolatok emellett szilárd alapot biztosítanak 
a bevált gyakorlatok jegybankok közötti megosztásához is. 
Ezek különösen hasznosak voltak a COVID-19 világjárvány 
idején, amikor a fizikai jelenlétet videokonferenciák és online 
workshopok helyettesítették.

Az osztrák és a lengyel jegybankkal az MNB hagyományosan 
jó kapcsolatokat ápol. A kapcsolat alapjául eddig a Joint Vienna 
Institute (JVI) és az Oesterreichische Nationalbank (OeNB) közös 
képzései szolgáltak, amelyeken rendszeresen részt vettek az MNB 
szakértői, valamint olyan rendezvények, mint az OeNB európai 
gazdasági integrációs konferenciája (Conference on European 
Economic Integration, CEEI) vagy az MNB Lámfalussy Lectures 
szakmai konferenciája. Emellett mindkét jegybank tagja az IMF 
megújulás előtt álló közép- és kelet-európai országcsoportjának. 
Az MNB és a Narodowy Bank Polski (NBP) rendszeres résztvevői 
egymás rendezvényeinek, és minden évben közös konferenciát 
tartanak. Ami a nyugati kapcsolatokat illeti, fontos kiemelni 
az MNB kiváló kapcsolatait Németország, Franciaország és 
Olaszország jegybankjaival. E kapcsolat keretében a jegybankok 
kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein és azokhoz 
támogatást nyújtanak.

A globális megatrendekre és a többpólusú világrend kialakulására 
(Diesen, 2021) adott válaszként az MNB jelentős erőfeszítéseket 
tett kétoldalú kapcsolatainak bővítésére. Ez különösen – de nem 
kizárólag – az eurázsiai kontinens feltörekvő gazdaságai felé 
irányul. A pénzügyi nyitottságnak és a nemzetközi pénzügyi 
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integráció növekedésének köszönhető (Lu et al., 2022), hogy míg 
2002-ben a globális pénzügyi áramlásoknak csak 5%-a irányult 
a feltörekvő gazdaságokba, ez az arány 2012-ben már elérte a 32%-ot  
(McGill Murphy, 2014), és ma a húsz legnagyobb nemzetközi 
pénzügyi központ közül nyolc Ázsiában található (Wardle & 
Mainelli, 2022). A négy elsőrangú pénzügyi központtal (Peking, 
Sanghaj, Sencsen és Hongkong) rendelkező Kína az elmúlt tíz 
évben 238,9%-kal, illetve 444,3%-kal bővítette részvény- és 
kötvénypiacát (Xinhua, 2022). Számos más ország – például 
Szingapúr, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek és Kazahsztán 
– szintén növelte jelentőségét a nemzetközi pénzügyi piacokon. 
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) globális innovációs indexének legfrissebb 
rangsora szerint a világ öt legnagyobb tudományos és technológiai 
klasztere közül négy Kelet-Ázsiában található (WIPO, 2022).  
Ez az innovációs kapacitások bővülése szempontjából vitathatatlan.

Az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb kétoldalú kapcsolatát 
az MNB a kínai jegybankkal (People’s Bank of China, PBOC) 
építette ki, amely élen jár a digitális jegybankpénz (central bank 
digital currency, CBDC) fejlesztésében. Ezzel párhuzamosan 
a Magyar Nemzeti Bank jelentős partnerséget hozott létre a világ 
második legnagyobb gazdaságának egyéb pénzügyi szabályozó 
intézményeivel is. 2013-ban az MNB volt az első központi bank az 
európai kontinensen, amely kétoldalú devizaswap-megállapodást 
kötött a kínai jegybankkal a kétoldalú kereskedelmi és befektetési 
együttműködés támogatása érdekében (Palotai, 2013). Nemzetközi 
kapcsolatainak diverzifikálása során az MNB megerősítette 
kapcsolatait a dél-koreai (Bank of Korea, BOK) és a szingapúri 
(Monetary Authority of Singapore, MAS) jegybankkal, amely 
utóbbi a fenntartható és zöld pénzügyek vezető intézménye. 
Számos más fontos keleti partnerrel is együttműködés épült közös 
konferenciák, workshopok, kölcsönös látogatások és kétoldalú 
megbeszélések formájában. Fontos megemlíteni, hogy a MAS-hoz 
fűződő kapcsolatai mellett az MNB büszke a világ egyik legjobb 
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egyetemével, a National University of Singapore-ral kialakított 
szoros partnerségére is.

2.2. Nemzetközi jelenlét kiépítése

Külkapcsolatainak megerősítése és bővítése mellett az MNB 
számára fontos célkitűzéssé vált, hogy erős nemzetközi jelenlétet 
építsen ki, és szakmai munkája, valamint nemzetközi szerepe 
széles körben elismert legyen. Kiváló elhelyezkedésének 
köszönhetően Budapest nemzetközi csomóponttá válhat a Kelet 
és a Nyugat között, ahol találkozhatnak a különböző nézetek, 
és amelynek eredményeként jelentős együttműködések és 
innovációk születhetnek. Ezért az MNB eltökélt szándéka, hogy 
Budapest minél több nemzetközi program, konferencia, fórum 
és jegybanki témájú rendezvény házigazdája legyen. Így az 
MNB szakmai munkájának bemutatása mellett Magyarország és 
Budapest kultúrájának és gazdaságának népszerűsítésére is sor 
kerülhet.

Mivel világunk egyre összetettebbé válik, a legsürgetőbb 
problémák egyre inkább multidiszciplináris jellegűek. Ezért 
a jegybankok világszerte szívesen szerveznek konferenciákat 
a nemzetközi együttműködés előmozdítása és a tudásmegosztás 
megkönnyítése érdekében, nemcsak a pénzügyi intézmények 
között, hanem a tudományos és oktatási területek képviselőivel 
is. Az Európai Központi Bank a portugáliai Sintrában tartja éves 
jegybanki fórumát (ECB, 2022), míg a Bank of Korea 2005 óta ad 
otthont a gazdasági stabilitás, a növekedés és a monetáris politika 
kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferenciájának (BOK, 2022).

Olyan jelentős partnerekkel együtt, mint az OMFIF és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction 
and Development, EBRD), az MNB évente számos konferenciának 
ad otthont, amelyek a fenntarthatóságtól a pénzügyi stabilitásig 
terjedő témák széles skáláját ölelik fel. Többek között 2015-ben 
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indult útjára a Budapest Renminbi Kezdeményezés konferencia26 
(Palotai és Sütő, 2018), amelynek célja, hogy megerősítse Budapest 
regionális szerepét a Kína és Közép-Európa között kialakuló 
gazdasági kapcsolatok terén, valamint szorosabbra fűzze Kína 
és Magyarország kapcsolatát. Mindemellett az elmúlt évtizedben 
két nagyszabású konferencia is kezdetét vette, amelyek az MNB 
új nemzetközi stratégiáját fémjelzik.

2.2.1. Lámfalussy Lectures szakmai konferencia
A Lámfalussy Lectures szakmai konferencia 2014-ben indult útjára 
azzal a céllal, hogy összehozza a világ gazdasági és pénzügyi 
szakembereit és döntéshozóit, hogy eszmét cseréljenek az újonnan 
kialakulóban lévő gazdasági világrendről. Amint az a 2008-2009-es  
globális pénzügyi válság nyomán világossá vált, a gazdasági 
és pénzügyi integráció fejlődése rávilágít az intézkedések 
összehangolásának és a kapcsolati hálók megerősítésének 
szükségességére, mind Európán belül, mind pedig a tágabb 
nemzetközi közösségben. A korábban évente, jelenleg kétévente 
megrendezett konferencia „az euró atyjáról”, báró Lámfalussy 
Sándorról kapta a nevét, és találkozási pontként szolgál Kelet 
és Nyugat között. Olyan platformot biztosít a jegybanki és 
pénzügyi szakemberek számára, ahol megvitathatják a globális 
gazdaságpolitika, a monetáris politika és a pénzügyi rendszer 
stabilitásának legaktuálisabb kérdéseit.27

A Lámfalussy Lectures konferenciához kapcsolódóan az MNB egy 
nemzetközi díjat is alapított az olyan nemzetközi téren nyújtott 
kiemelkedő szakmai teljesítmény és életmű elismerésére, amely 
hatással van az MNB munkájára és a nemzetközi pénzügyi 
rendszerre.

26  A Budapest Renminbi Kezdeményezés konferenciáival kapcsolatos további 
információkért látogasson el a https://www.mnb.hu/en/the-central-bank/
conferences/budapest-renminbi-initiative-conference-2021 weboldalra. 

27  A Lámfalussy Lectures konferenciával kapcsolatos további információkért 
látogasson el a https://www.mnb.hu/en/lamfalussy/lamfalussy-lectures-
conference weboldalra. 

https://www.mnb.hu/en/the-central-bank/conferences/budapest-renminbi-initiative-conference-2021
https://www.mnb.hu/en/the-central-bank/conferences/budapest-renminbi-initiative-conference-2021
https://www.mnb.hu/en/lamfalussy/lamfalussy-lectures-conference
https://www.mnb.hu/en/lamfalussy/lamfalussy-lectures-conference
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2.2.2. Budapest Eurasia Forum
Az eurázsiai együttműködés történetének gyökerei messzire 
nyúlnak vissza. Már a Kr. e. 1. században aktív és virágzó 
kereskedelmi útvonal biztosította az áruk és szellemi termékek 
szállítását az ókori kínai Han-dinasztia és az európai Római 
Birodalom között, hatékonyan kötve össze az akkori világ két 
kulturális és gazdasági központját. Ugyanakkor az eurázsiai 
kontinens népei közötti kereskedelem kezdetei ennél lényegesen 
korábbiak. Bár az eredeti „út” évszázadokkal ezelőtt megszűnt 
létezni, a Selyemútra vagy németül „Seidenstrasse”-ra (amely 
elnevezés Ferdinand von Richthofen német utazótól és 
geográfustól származik 1877-ből) ma sokan a különböző kultúrák 
közötti áruk és gondolkodásmódok cseréjének metaforájaként 
tekintenek (National Geographic, 2022; Kwon, 2018).

A 21. században új világrend van kialakulóban, amelyet 
a többoldalú együttműködés, integráció és verseny jellemez. 
Így napjainkban a Selyemút fogalma és szimbolikája ismét 
jelentőséget nyer. Az ázsiai gazdaságok felemelkedése és az 
Európai Unió létrehozása nyomán ennek az átalakulásnak 
a középpontjában néhány évtizede kétségtelenül az eurázsiai 
kontinens áll, ennek megfelelően pedig az eurázsiai többoldalú 
együttműködés is egyre fontosabbá válik. Világunk ezenfelül 
egyre összetettebb, azaz a legsürgetőbb kérdések – amelyek 
közül kiemelkedik a fenntarthatóságra való törekvés – egyre 
inkább multidiszciplináris jelleget öltenek. A felmerülő kérdéseket 
tehát ma már nem lehet kizárólag egyetlen ágazat szemszögéből 
vizsgálni. E tendenciákat és azok jelentőségét felismerve az MNB 
úgy határozott, hogy az eurázsiai párbeszéd számára létrehoz 
egy új, közös platformot, amely különböző kultúrákból származó, 
multidiszciplináris témákkal kapcsolatos gondolatokat hoz össze. 
Ennek kereteként egyedülálló jegybanki rendezvényt indított 
útjára, ahol az összes érintett ágazat szakértői vitathatják meg 
korunk legégetőbb kérdéseit. A fórum csomópontként működik, 
amelyen keresztül elérhetővé válik többek között a nemzetközi 
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együttműködés, az összekapcsolhatóság, az innováció és 
a fenntarthatóság napjainkban kulcsfontosságú célja.

A Budapest Eurasia Forum előkészítő ülésének megrendezésére 
2019-ben került sor, majd a COVID-19 világjárvány miatt 2020-ban 
és 2021-ben digitális formában, e-konferenciaként zajlott. A 2022-es  
fórum a jegybanki szférán messze túlmutató különböző témákra 
összpontosít. Témái közé tartoznak többek között a pénzügyek, 
a gazdaság, a geopolitika, az infrastruktúra, a technológia, az 
oktatás és a kultúra – ezek terén az MNB számíthat az évek 
során kiépített partnerhálózatának támogatására. A fórum 
főbb támogatópartnerei közé tartozik az OMFIF, a Boao Forum 
for Asia, a The European House of Ambrosetti, a Singapore 
FinTech Festival, a Shanghai Forum, a Nemzetközi Alkalmazott 
Rendszerelemzési Intézet (International Institute for Applied 
Systems Analysis), az Eurázsiai Üzlet és Gazdaság Társasága 
(Eurasia Business and Economics Society) és az Eurázsiai 
Politikai, Gazdasági és Üzleti Fórum (Euro-Asia Forum in Politics, 
Economics and Business). A Budapest Eurasia Forum 2019-es 
indulása óta több mint 150 előadót hívott meg Eurázsia minden 
tájáról, és több mint 20 000 nézőt ért el.28

Az MNB 2021-ben jelentős elemmel bővítette ezt 
a kezdeményezést: a 2021-es Budapest Eurasia Forum alkalmával 
mutatta be legelső tanulmánykötetét Eurázsia kora – A tudás, 
a technológia, a pénz és a fenntartható geoökonómia jövőbeli irányvonalai 
címmel. A kiadvány célja az volt, hogy új forrást és alapot 
biztosítson az eurázsiai gondolkodáshoz, erősítse az e területen 
végzett kutatást, és ösztönözze a távoli országok és tudományágak 
tudósai és szakértői közötti további együttműködést. A sikeres 
kiadványt követően az MNB határozott szándéka, hogy folytassa 
e bevált gyakorlatot, és a kiemelt jelentőségű Budapest Eurasia 
Forum konferenciájához kapcsolódóan egy kiadványsorozatot 
indít évente megjelenő kötetekkel. A 2022-ben megjelent kötet 

28  A Budapest Eurasia Forummal kapcsolatos további információkért látogasson 
el a https://mnb.hu/eurasia/concept-note weboldalra. 

https://mnb.hu/eurasia/concept-note
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– amelyet most a kezében tart a kedves olvasó – a jegybanki 
innováció témakörét taglalja, és bemutatja az eurázsiai jegybankok 
legújabb megoldásait, trendjeit és bevált gyakorlatait.

2.2.3. Az MNB egyéb nemzetközi tevékenységei
Az MNB saját szervezésű konferenciáin kívül más kiemelkedő 
rendezvényeknek is aktív közreműködője résztvevőként, illetve 
társszervezőként (ezek közé tartozik például a budapesti World 
Fintech Festival). Mindemellett az MNB három éven keresztül 
társszervezője volt fontos partnere, a Fudan Egyetem, valamint 
a Chey Institute for Advanced Studies által szervezett sanghaji 
fórum panelbeszélgetéseinek, 2018-ban és 2019-ben pedig 
házigazdája volt a fórum budapesti előkészítő rendezvényének. 
Az MNB vezetői gyakran tartanak előadásokat nemzetközi 
konferenciákon is világszerte, hogy megosszák az MNB 
tapasztalatait és nézeteit a monetáris politikával és a pénzügyi 
szektorral kapcsolatos témák vonatkozásában, míg szakértői 
aktív résztvevői és szervezői a partnerekkel közösen szervezett 
workshopoknak.

Végül szót ejtenénk az MNB nemzetközi stratégiájához kapcsolódó 
egyik legfontosabb tevékenységről, a különböző kiadványok 
megjelentetéséről. Az MNB-nek, mint közintézménynek 
kötelessége, hogy jelentéseket tegyen közzé a működéséről és 
a magyar pénzügyi piac helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank 
azonban egy lépéssel továbbmegy ennél, és számos témában 
készít kiadványokat szakmai cikkek, tanulmánykötetek és 
könyvek formájában, magyar és angol nyelven egyaránt, 
a lehető legszélesebb közönséget célozva. Az MNB a nemzetközi 
együttműködés jegyében is állít össze tanulmányköteteket, 
amelyekben neves nemzetközi szakértők és jegybanki 
szakemberek munkáit mutatja be, áttekintést nyújtva az aktuális 
globális kérdésekről. A kötet, amelyhez ez a tanulmány is készült, 
szintén az MNB ilyen kiadványai közé tartozik, és a jegybanki 
innovációk nagyszerű példáit mutatja be a világ minden tájáról.
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3. A Magyar Nemzeti Bank társadalmi 
felelősségvállalási stratégiája

Az MNB szervezeti, intézményi, működési és pénzügyi 
függetlensége, amelyet Magyarország Alaptörvénye és a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló törvény (Igazságügyi Minisztérium, 2021; 
Országgyűlés, 2013) garantál, végső soron nagy társadalmi 
felelősséggel jár. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
szerint az MNB a felügyeleti tevékenysége keretében kiszabott 
bírságokból származó bevételeit közgazdasági és pénzügyi 
szakemberek képzésének támogatására, gazdasági, pénzügyi és 
interdiszciplináris kutatások elősegítésére, a pénzügyi kultúra 
erősítésére és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint 
karitatív célokra fordíthatja (MNB, 2014b).

Ez összhangban van azzal a 2007–2008-as globális pénzügyi 
válságot követően kibontakozó átfogó tendenciával, amely 
szerint a jegybankok közjót szolgáló társadalmi felelősségvállalási 
tevékenysége egyre több területre terjed ki. Az oktatási lehetőségek 
biztosítása érdekében a jegybankok világszerte együttműködnek 
számos intézménnyel. Ez különösen fontos az olyan fejlődő 
ágazatokban, mint a digitalizáció vagy a zöld technológia. Mind 
a német jegybank, mind annak saját felsőoktatási intézménye, az 
Alkalmazott Tudományok Egyeteme (Bundesbank’s University 
of Applied Sciences) együttműködik a Baden-Württembergi 
Duális képzési rendszerű Állami Egyetemmel (Duale Hochschule 
Baden-Württemberg) is, támogatva a digitalizáció és a FinTech-
szektor által támasztott kihívások megoldását. A Bundesbank és 
egyeteme 2002 óta közösen tartott képzések keretében működik 
együtt a pekingi Tsinghua Egyetemmel. A kínai jegybank, 
a People’s Bank of China aktívan részt vesz az oktatásban is, és 
tanszéket tart fenn a Tsinghua Egyetemen. A Swiss National Bank 
oktatási alapítványa és képzési intézménye a Studienzentrum 
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Gerzensee. A Cité de l’Économie-t a francia jegybank alapította, és 
múzeumként, oktatási, valamint kulturális intézményként szolgál 
a nagyközönség számára. A Banque de France saját intézetet is 
működtet a Párizsi Közgazdasági Főiskolán. Szingapúr jegybankja 
az oktatáson keresztül aktívan támogatja a fenntarthatóságot 
és a digitalizációt. A FinTech központként működő és kutatási 
tevékenységeket támogató Asian Institute of Digital Finance 
mellett a jegybank a Singapore Management Universityvel 
közösen létrehozta a Singapore Green Finance Centert is 
(Horváth, 2022).

Emellett úgy tűnik, hogy a művészetek támogatása és a kulturális 
örökség megőrzése érdekében a jegybankok immáron világszerte 
társadalmi felelősségük részének tekintik a kultúra támogatását 
is. Mario Draghi, leköszönő olasz miniszterelnök az Európai 
Központi Bank elnökeként 2015-ben tett nyilatkozatában 
a következő gondolatoknak adott hangot: „A művészet része az 
európai történelemnek: az európai örökség legjobb értelemben 
vett része. Arra is emlékeztet minket, hogy az értékeket nem csak 
pénzben lehet kifejezni. Ezért gyűjt műalkotásokat az EKB is, 
a világ legtöbb jegybankjához hasonlóan” (EKB, 2015). Számos 
jegybank évszázadok óta rendelkezik műgyűjteményekkel. 
Európában a legnagyobb gyűjtemények jelenleg Németország, 
Spanyolország, Olaszország és Görögország jegybankjainak 
birtokában vannak (Horváth, 2022).

Az MNB a nemzetközi példáknak megfelelően, a 2008-ban 
megfogalmazott első társadalmi felelősségvállalási stratégiáját 
(„Köztudatos jegybank”) követően (MNB, 2014a) 2014 júniusában 
tette közzé új stratégiáját „Tudás és érték” címmel. A dokumentum 
megjelentetésére az MNB független jegybanki tevékenységének 
90. évfordulója alkalmából került sor, és célul tűzte ki, hogy 
alkalmazkodjon a jegybankok globális trendek miatti változó 
szerepéhez (MNB, 2014c). Az MNB és a társadalom összetett 
kapcsolatrendszerének jelentőségét összefoglaló stratégia lényege 
a pénzügyi és gazdasági ismeretek átadása, valamint a nemzeti, 
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kulturális és szellemi értékek megőrzése. Ez összhangban áll 
a társadalmi felelősségvállalás általános meghatározásával, 
amely szerint a társadalmi felelősségvállalás egy intézmény 
önkéntes hozzájárulása, hogy a fenntartható gazdasági fejlődés 
előmozdításával, az értékek növelésével, valamint a kulturális 
és szellemi örökség megőrzésével fokozza a társadalmi 
elégedettséget és emelje az életminőséget. Összességében 
a társadalmi felelősségvállalás olyan eszköz, amellyel az 
intézmények ellensúlyozni tudják tevékenységeik társadalmi és 
környezeti hatásait (MNB, 2014a).

3.1. Az oktatásban és a kutatásban való részvétel

Az MNB számos saját képzési kezdeményezéssel, keretrendszerrel 
és programmal igyekszik eleget tenni a közgazdasági és pénzügyi 
szakemberek oktatására és a pénzügyi tudatosság növelésére 
vonatkozó kötelezettségének. Emellett fontos hangsúlyozni, 
hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése a pénzügyi oktatás 
szempontjából is fontos. Ezt tükrözik többek között az MNB 
kínai egyetemekkel, köztük a Tsinghua Egyetemmel, a Fudan 
Egyetemmel és a Kínai Társadalomtudományi Akadémiával 
létrejött kapcsolatai, valamint a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel 
fennálló partnersége.

3.1.1. Közgazdasági és pénzügyi szakemberek képzése
Az MNB társadalmi felelősségvállalási stratégiájának egyik 
legfontosabb pillére az oktatásban és a kutatásban való részvétel 
a tudásalapú társadalom fejlesztésén és a versenyképes 
szakemberek képzésén keresztül. Ez magában foglalja többek 
között a magyarországi közgazdasági kutatási tevékenység 
színvonalának javítását a jegybank saját kiadványai, tanulmányai 
és célzott kurzusai révén, a külföldi PhD-programokban részt 
vevő fiatal magyar kutatók támogatását, valamint a kapcsolódó 
intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését. E célok 
elérése érdekében a jegybank megalapította a Pallas Athéné 
Közgondolkodási Programot, amelynek célja, hogy oktatási és 
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egyéni tehetséggondozó programjaival, nemzetközileg elismert 
doktori iskolák és kutatóközpontok létrehozásával vezető 
szerepet töltsön be a gazdasági és pénzügyi oktatásban, miközben 
Magyarországot a 21. századi gazdasági gondolkodás térképére 
helyezi (MNB, 2014a).

Az MNB évek óta aktívan együttműködik számos magyar 
egyetemmel. Legkorábbi, a Neumann János Egyetemmel (NJE) 
létrehozott egyetemi együttműködésének keretében meghirdette 
a nemzetközi gazdasági és üzleti mesterképzést, amelyet az 
MNB Intézet biztosít. Célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket 
szerezzenek az olyan innovatív témákról, mint az adatalapú 
gazdaság és a fenntartható pénzügyek. A Neumann János Egyetem 
Eurázsia Központja fórumot teremt a tudományos eredmények 
megosztására és cseréjére, valamint támogatja a régióval 
kapcsolatos gazdasági és politikai döntéshozatalt, hozzájárulva 
ahhoz, hogy Magyarország Közép- és Kelet-Európa kapujává 
váljon. A „The Eurasia Series” angol nyelvű tanulmánykötet-
sorozat a központ egyik legjelentősebb kiadványa. A Budapest 
Centre for Long-term Sustainability (BC4LS), azaz a budapesti 
hosszú távú fenntarthatósági központ koncepciója szintén 
összekapcsolható az NJE-vel. A BC4LS egy olyan tudásközpont, 
amelynek célja az éghajlatváltozás kihívásaira való reflektálás, 
Budapest és Magyarország nemzetközi kulturális értékének 
növelése, valamint a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos 
globális szellemi tevékenység ösztönzése (BC4LS, 2022).

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
és az MNB együttműködésének stratégiai célja a nemzeti 
versenyképesség javítása és a fenntarthatóság elősegítése 
a technológiai innovációra, valamint a gazdasági és menedzsment 
gondolkodás fejlesztésére támaszkodva. Az együttműködés olyan 
területekre terjed ki, mint a zöld pénzügyek, a digitalizáció, 
a mesterséges intelligencia és az adattudomány, célja pedig 
a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a tudásátadás felgyorsítása 



— 285 —

A jegybankok változó szerepe a 21. században

csereprogramok, közös képzési és kutatási projektek révén 
(MNB, 2022h).

A jegybank legújabb egyetemi együttműködése 2022-ben jött 
létre a Budapesti Metropolitan Egyetemmel (METU). A közös 
munka eddigi legjelentősebb eredménye a Fenntarthatósági és 
Versenyképességi Kutatóintézet létrehozása, ahol a kutatások 
középpontjában a zöld pénzügyek, a pénzügyi digitalizáció, 
globális és regionális megatrendek és a fenntartható felzárkózás 
állnak. Az együttműködés lényege az oktatási innovációk 
támogatása, amelyek mindkét intézmény képzésfejlesztési és 
társadalmi felelősségvállalási céljait szolgálják (MNB, 2022h).

Az MNB közgazdasági és pénzügyi szakemberek képzésében való 
részvételének másik példája az MNB Kiválósági Ösztöndíj. Ennek 
célja, hogy felkészítse a fiatalokat a fejlődés felgyorsítására, és 
ezáltal megkönnyítse a munkaerőpiacra való jövőbeli belépésüket. 
Az elnyert ösztöndíjak száma évről évre növekszik: a 2016/17-es 
tanévben 408, a 2021/22-es tanévben pedig már 554 diáknak ítéltek 
oda az ösztöndíjat (MNB, 2022i).

A jegybank a Milton Friedman Egyetemmel, a Soproni Egyetemmel, 
az NJE-vel, a Debreceni Egyetemmel és a Budapesti Metropolitan 
Egyetemmel együttműködve duális képzési lehetőségeket is 
biztosít. Ez a duális képzés az elméleti oktatást és a gyakorlati 
munkát ötvözi az MNB és leányvállalatai szakterületein, mind az 
alap-, mind a mesterképzés szintjén (MNB, 2022j).

A jegybank Oktatási Klubja szintén az MNB oktatási 
tevékenységének egyik alappillére. Célja, hogy stabil bázist 
biztosítson az MNB és a Pallas Athéné Alapítvány oktatási 
programjainak szakmai közössége számára. A szervezet – amelynek  
tagjai 40 hazai és külföldi felsőoktatási intézményből  
származnak – jelenleg több mint 1200 tagot számlál. Tevékenységei 
tudományos rendezvények és programsorozatok szervezésén, 
a közgazdasági, pénzügyi és társadalomtudományi kutatók, 
hallgatók és oktatók közötti együttműködés támogatásán, 
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valamint a kapcsolatépítési lehetőségek elősegítésén alapulnak 
(MNB, 2022k).

Végül, de nem utolsósorban az MNB és a Budapesti Értéktőzsde 
kezdeményezésére 2017-ben megkezdte működését a Budapest 
Institute of Banking (BIB). Küldetése, hogy felnőttképzés 
keretében elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyéni és vállalati szereplői számára. Az elmúlt 
években több mint 20 000 hallgató, több száz oktató és jelentős 
nemzetközi partnerhálózat csatlakozott a BIB-hez (BIB, 2021).

3.1.2. A pénzügyi tudatosság növelése
A pénzügyi környezet egyre összetettebbé válásával a pénzügyi 
ismeretek egyre fontosabb szerepet játszanak a mindennapi 
kiadások és a hosszú távú költségvetések kezelésében. Ben 
Bernanke, az amerikai jegybank korábbi elnöke szerint 
a pénzügyileg képzett fogyasztók nemcsak saját pénzügyi 
helyzetük, hanem a gazdasági és pénzügyi rendszer stabilitásához 
is hozzájárulnak. A pénzügyi oktatás kulcsszerepet játszik 
ezen eredmények elérésében (Bernanke, 2012). A Bundesbank 
remek példája annak, hogy a jegybankok milyen jelentős 
szerepet játszanak a pénzügyi tudatosság növelésében. A német 
jegybank által működtetett regionális irodák egyik fontos 
feladata a helyi szintű gazdasági oktatás, amelynek keretében 
a Bundesbank szakértői például szemináriumokat tartanak 
tanárok és diákok számára az aktuális monetáris politikai 
kérdésekről (Bundesbank, 2015). A Pénzügyi Szemle folyóirat 
2021-ben megjelent, a magyar középiskolások pénzügyi 
műveltségét az elmúlt tíz évben vizsgáló felmérése szerint 
„a fiatalok nem feltétlenül ismerik az őket körülvevő világ 
folyamatait, és – a nemzetközi eredményekhez hasonlóan 
– a magyar középiskolások (különösen a szakiskolások és 
szakközépiskolások) pénzügyi ismeretei rendkívül alacsony 
szintűek, és elmaradnak a felnőtt lakosság pénzügyi ismereteitől” 
(Kovács et al., 2022, 191. o.). Ezért a jegybank oktatásban és 
kutatásban való részvételének rendkívül fontos része a pénzügyi 
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tudatosság és a gazdasági műveltség növelése a társadalomban, 
nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek és a serdülők körében is.  
Ennek a felelősségnek a teljesítése érdekében az MNB célja 
a lakosság gazdasági ismereteinek bővítése minden korosztályban, 
oktatási tehetséggondozó programok és tájékoztató anyagok 
segítségével (MNB, 2014a).

Ebben a tekintetben a legjelentősebb erőfeszítés a Pénziránytű 
Alapítvány, amelyet 2008-ban hozott létre az MNB, a Diákhitel 
Központ és a Magyar Bankszövetség. Fő célja a magyar társadalom 
pénzügyi tudatosságának növelése. Az évek során a Pénziránytű 
Alapítvány számos, e célt szolgáló közoktatási programot valósított 
meg, például tankönyv- és tartalomfejlesztést, tanárképzést és 
játékos oktatási projekteket. A Magyarországon 2015-ben első 
alkalommal megrendezett Pénz7 olyan tematikus hét, amelynek 
során pénzügyi témájú tanórákat tartanak az általános és 
középiskolásoknak. 2019-ben az esemény 1235 intézmény több 
mint 205 000 diákját érte el (Pénziránytű, 2022). A Pénziránytű 
Alapítvány kiemelt kezdeményezése a Digitális Diákszéf 
mobilalkalmazás, amely 2020 ősze óta elérhető. Ez az alkalmazás 
elsősorban a pénzügyi tudatosság növelését veszi célba, miközben 
a digitális jegybankpénz kísérleti projektjeként úttörő szerepet 
játszik a digitális jegybankpénz magyarországi fejlesztésében is.  
Az ingyenes mobilalkalmazás, amely kvízkérdéseket kínál 
a pénzügyek, a digitalizáció és a fenntarthatóság témakörében, 
az általános iskolásokat célozza meg, akik a kérdések helyes 
megválaszolásával érmeket gyűjthetnek, majd pedig ajándékokra 
válthatják be az összegyűjtött érmeket (MNB, 2020).

3.2. A Magyar Nemzeti Bank Pénzmúzeuma és 
Látogatóközpontja

A pénztörténeti múzeum létrehozása és a látogatóközpont 
interaktív megújulásának megvalósítása évek óta az MNB 
deklarált céljai között szerepelt, amely a 2022. március 15-i 
hivatalos megnyitóval végre megvalósult. Napjainkban a hasonló 
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intézmények működtetése általános jegybanki gyakorlatnak 
tekinthető. Példaként érdemes megemlíteni a Lengyel Nemzeti 
Bank varsói Pénztörténeti Központját, amely Közép-Európa egyik 
legnépszerűbb bankokkal foglalkozó kiállítási központjának 
számít.

Az MNB-nek kifejezett törvényi kötelezettsége , hogy érme- és 
bankjegygyűjteményét kiállításon mutassa be a nagyközönségnek. 
A Pénzmúzeum emellett arra is törekszik, hogy a nagyközönség 
általános, tágabb értelemben vett pénztörténeti ismereteit is 
bővítse, ideértve az egyes korszakok társadalmi-gazdasági 
jellemzőit, és hogy bemutassa az egyes korszakok, valamint 
napjaink pénztörténetének legjelentősebb eseményeit 
Európában és világszerte. A Pénzmúzeum az MNB Felügyeleti 
Központjával együtt a Postapalotában kapott helyet. Céljai közül 
a legfontosabbak közé tartozik a jegybank tevékenységének 
bemutatása, valamint a pénzügyi műveltség és a gazdasági 
tudatosság növeléséhez való hozzájárulás (MNB, 2014a). 
A múzeum népszerűségét jelentősen növelik az olyan innovatív 
és interaktív érdekességei, mint például robotjai, Moneta és 
Pengőr, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek valamennyi 
korosztályban.

3.3. A kultúra, a nemzeti értékek és az örökség 
népszerűsítése

A jegybankok mindig jelentős szerepet játszottak a kultúra 
támogatásában, a nemzeti értékek és a szellemi örökség 
megőrzésében és létrehozásában. Az MNB e folyamatokban 
való részvételére vonatkozó vállalásait a nemzetközi jegybanki 
gyakorlat is indokolja, hiszen számos európai jegybank évtizedek 
óta támogatja a közösségi célokat könyvek, műtárgyak vagy 
más kulturális javak gyűjtésével. Többek között a belga, német, 
spanyol, francia, olasz, osztrák, brit és amerikai jegybank 
is jelentős műgyűjteményekkel rendelkezik, amelyek egyes 
esetekben már több évszázada gyarapodnak (MNB, 2022l). 



— 289 —

A jegybankok változó szerepe a 21. században

Értékteremtő szerepének erősítése érdekében az MNB stratégiai 
együttműködést folytat a megfelelő intézményekkel és 
szervezetekkel (MNB, 2014a).

Az MNB számos kulturális kezdeményezést és programot indított. 
Ezek közé tartozik az MNB Arts & Culture, amely a jegybank 
kortárs képzőművészeti gyűjteményét kezeli, és célja annak 
népszerűsítése Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt. 
Az MNB Arts & Culture menedzseli a dél-koreai Sungkok 
Art Museumban 2022. augusztus végétől október közepéig 
megrendezésre kerülő „Folded – Unfolded” című absztrakt 
képzőművészeti kiállítást, amely a háború utáni korszak  
12 jelentős művészének munkásságát állítja a középpontba. 
A jegybank legfontosabb projektje a kultúra előmozdításával, 
valamint a nemzeti értékek és a szellemi örökség védelmével 
kapcsolatban a 2014 januárjában indított és 2018 végén befejeződött 
Értéktár program volt. A program céljai között szerepelt, hogy 
az elmúlt történelmi korszakokban különböző okokból külföldre 
került vagy külföldi tulajdonba került, magyar vagy külföldi 
művészek jelentős művészeti értéket képviselő alkotásainak 
minél nagyobb hányadát visszaszerezze Magyarország számára, 
és a hazai hagyatékokban fellelhető legjelentősebb műkincsek 
megvásárlásával megakadályozza az ilyen művek szétszóródását 
(MNB, 2022m).

4.  Konklúzió

A 21. század alapvető változásokat hozott világunkban. 
Ez olyan új megközelítést tesz szükségessé, amelynek 
középpontjában a hatékony tudásmegosztás és innováció áll.  
Ázsia globális geopolitikai és gazdasági központtá válása 
a társadalmi szolidaritás és a fenntartható növekedés 
megvalósítását helyezte előtérbe, ami jelentős paradigmaváltást 
eredményezett a jegybankok feladatairól és felelősségéről való 
gondolkodásban is (Khanna, 2019). Az egykor unortodoxnak 
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tekintett – és néha kritikával illetett – tevékenységek ma már 
a legtekintélyesebb intézmények által követett normává váltak, 
miközben a jegybankok egykor egyszerű és egyértelmű szerepe 
jelentősen kibővült. A pénzügyi rendszer nem választható el 
az aktuális geopolitikai kérdésektől, és ahogyan a nemzetközi 
kereskedelem fellendülése a nemzetközi monetáris rendszer gyors 
fejlődését eredményezte, úgy korunk főbb trendjei – például az 
éghajlatváltozás, a digitalizáció és a geopolitikai változások – is 
hatással vannak a pénzügyi szabályozó hatóságok munkájára. 
A partnerek erős és változatos hálózata segíti a jegybankokat 
abban, hogy naprakészek maradjanak a legújabb trendekkel 
kapcsolatban, és megismerjék a világ minden tájáról származó 
bevált gyakorlatokat, beépítve azokat a hazai gazdaságpolitikába 
és a jegybanki műveletekbe. Ennek nyomán lehetőség nyílik 
a nemzeti érdekek lehető leghatékonyabb szolgálatára. 
Ugyanakkor a társadalmi felelősségvállalási stratégiával 
kapcsolatos erőfeszítések is hatékony eszközök a nemzet javának 
szolgálatában, segítve a társadalmat abban, hogy közvetlenül 
élvezhesse a jegybanki tevékenységek előnyeit. Mindebből 
az következik, hogy bár a jegybankok felelősségi köre bővült, 
alapvető céljuk – a nemzet fenntartható fejlődéséhez és jólétéhez 
való hozzájárulás – egyáltalán nem változott.
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1980 óta a Deutsche Bundesbank – mintegy 40 másik német 
közigazgatási hatósághoz hasonlóan – saját egyetemet működtet, 
ahol a leendő középvezetők nagy részét képzi. A koronavírusjárvány, 
a demográfiai változások és a digitalizáció előrehaladása jelentősen 
átalakította a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeket 
Németországban az elmúlt néhány évben. Ez a tanulmány azokat 
a kihívásokat tárgyalja, amelyekkel a Deutsche Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme a potenciális jelentkezők számának csökkenése, 
az együttműködés növekvő igénye és a személyzet csökkenő mobilitása, 
valamint a digitalizáció és a fenntarthatóság egyre gyorsuló tendenciája 
miatt szembesül. Emellett felvázolja azokat az intézkedéseket, amelyek 
az egyetem szerint a legnagyobb lehetőséget kínálják e kihívások sikeres 
leküzdésére.
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1. Bevezetés
A koronavírusjárvány, a németországi demográfiai változások és 
az egyre gyorsabb ütemű digitalizáció átalakítja a munkáltatókkal 
és a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeket 
Németországban. A németországi hatóságoknak, amelyek 
összesen mintegy ötmillió embert foglalkoztatnak, szintén helyt 
kell állniuk ebben a változó környezetben, és továbbra is képzett 
új munkatársakat kell felvenniük. Németországban a 40 állami  
felsőoktatási intézmény29 biztosítja a legfontosabb forrást 
a közigazgatás középvezetőinek (ők alkotják az úgynevezett 
„felső középszintű szolgálatot”) és egyre inkább – bár kisebb  
számban – felsővezetőinek toborzásához. A 40 állami felsőoktatási  
intézmény által kínált közel 150 programból mintegy 
100 alapdiplomát vagy szakirányú egyetemi diplomát 
(Fachhochschuldiplom),30 míg közel 50 program mesterdiplomát 
ad (RK HöD, 2022). Mivel a Deutsche Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme a felsőoktatás e területén tipikusnak 
tekinthető, röviden ismertetjük az egyetem alapítását és feladatkörét.

2. A Deutsche Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyetemének története és 
feladatköre
A Deutsche Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyetemét 
1980. március 13-án alapították: Alapítólevelét Hanna-Renate 
Laurien, az egyetemnek otthont adó Rajna-vidék-Pfalz tartomány 
akkori kulturális minisztere adta ki. Az egyetem alapításának 

29  A Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst [Az állami 
szektor felsőoktatási intézményeinek rektori konferenciája] tagintézményei 
a következő listán szerepelnek: http://www.rkhoed.de/hochschulen/

30  Németországban 1999 és 2010 között vezették be az alap- és mesterfokozatok 
rendszerét, amely a korábbi diplomarendszert (Diplom) váltotta fel. 
A programtól függően az alkalmazott tudományok valamely egyetemén 
szerzett diploma 180–240 ECTS kreditpontos alapdiplomának felel meg.

http://www.rkhoed.de/hochschulen/
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folyamata a német szövetségi köztisztviselőkről szóló törvény 
(Bundesbeamtengesetz) 1976. augusztus 18-i módosítása nyomán 
indult el. Ennek értelmében a németországi közigazgatásban 
a felső középfokú, nem műszaki szolgálatban bejárt karrierút 
követelményévé vált egy alkalmazott tudományokat oktató 
egyetemen szerzett képesítés, hogy az egyre összetettebb 
kormányzati feladatokat egyre magasabb képzettségű 
munkatársakkal lehessen ellátni. Ezzel a módosítással a jogalkotók 
a felső középfokú szolgálat más életpályáira, például a műszaki 
vagy a szociális munka területére vonatkozóan már hosszú ideje 
létező előfeltételeket határozták meg az említett karrierutakra is. 
Az alternatívák átfogó vizsgálatát követően a Bundesbank úgy 
döntött, hogy nem csatlakozik más közigazgatási felsőoktatási 
intézményhez, hanem saját egyetemet hoz létre Hachenburgban. 
Olyan képzési programot akart létrehozni, amely a lehető 
legjobban megfelel egy központi bank igényeinek.

A Deutsche Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyeteme 
mindössze egyetlen kétnyelvű szakot kínál: a hároméves 
„Zentralbankwesen/Central banking” (Központi banki 
tevékenység) duális tanulmányi programot. E program 
hallgatói jelenleg 22 hónapig elméleti oktatásban vesznek 
részt a hachenburgi egyetemen, illetve 14 hónapon át 
gyakorlati oktatásban részesülnek a Bundesbank különböző 
egységeinél (ez utóbbiba beleértendő az alapdiplomamunka 
elkészítésére szánt két hónap is). A program ideje alatt 
a hallgatók a Deutsche Bundesbank alkalmazásában állnak, 
és előképzettségüknek megfelelő díjazásban részesülnek. 
A Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) is küld hallgatókat az 
egyetemre duális képzésre.
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A 14 hónapos gyakorlati tanulmányi időszak – amely hét 
különálló modulra oszlik a Bundesbank vagy a BaFin különböző 
területein belül – növeli a hallgatók foglalkoztathatóságát 
azáltal, hogy szorosabb kapcsolatot teremt az elmélet és 
a gyakorlat között. Azokkal a diplomásokkal összehasonlítva, 
akik nem végeztek gyakorlati tanulmányokat a Bundesbank 
vagy a BaFin egységeinél, a gyakorlati tanulmányokat elvégzett 
diplomások lényegesen gyorsabban be tudnak illeszkedni, amikor 
a képzésüket követő első munkakörükbe lépnek, vagy amikor 
a jövőben új feladatokat vállalnak. A vezetők visszajelzései azt 
mutatják, hogy a diplomások által a programból hozott készségek 
mélysége és köre, valamint a különböző üzleti egységekkel való 
kapcsolatuk érezhetően jobb, mint azoké az alapképzésben 
végzetteké, akik nem vettek részt ilyen jellegű gyakorlatorientált 
programokban.

A program sikeres elvégzése után a diplomások a Bachelor 
of Science címet kapják (alapdiploma), mivel a kvantitatív 
módszerek – különösen a pénzügyi matematika, a statisztika, 
az ökonometria, az üzleti informatika és a bankfelügyeleti célú 
matematika – a tanterv központi részét képezik. A német és 
angol nyelvű “Zentralbankwesen/Central banking” (Központi 
banki tevékenység) kétnyelvű programcím azt tükrözi, hogy 
a Bundesbanknak a Központi Bankok Európai Rendszerébe 
(KBER) való integrációja miatt a tananyag nagy része nemzetközi 
jellegű, ezért az órák és vizsgák mintegy 25–30%-a angol nyelven 
zajlik, ami a KBER munkanyelve.

Az egyetem jelenleg 19 teljes munkaidős professzort és mintegy 
120–140 részmunkaidős oktatót foglalkoztat, akik túlnyomórészt 
a Bundesbankból és más KBER központi bankoktól vagy 
felügyeleti hatóságoktól érkeztek. Jelenleg évente összesen 
mintegy 160 hallgató iratkozik be az első félévre, két kezdési 
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időpontra. Az egyetem alapítása óta több mint 4000 diplomást 
képzett ki a Deutsche Bundesbank számára – ez a Bundesbank 
összes alkalmazottjának körülbelül egyharmadát teszi ki. Az egyes 
kohortok átlagában az egyetem végzőseinek több mint 80 %-a  
tíz évvel a diploma megszerzése után még mindig aktív 
szolgálatban áll a Bundesbanknál (magas szintű lojalitás).

3. A Deutsche Bundesbank egyetemének 
kihívásai a következő évtizedben

A koronavírusjárvány, a demográfiai változások és a digitalizáció 
megváltoztatják a munkavállalók által a munkáltatókkal szemben 
támasztott követelményeket Németországban. A következő 
szakaszok röviden felvázolják ezeket a megváltozott igényeket, 
amelyek hasonló formában más európai országokban is 
megjelennek.

3.1. A potenciális jelentkezők számának csökkenése 
Németországban

Amint az alábbi ábra mutatja, az érettségizők száma 
Németországban 2013 óta többé-kevésbé folyamatosan csökken. 
Ugyanakkor a második világháború utáni években született 
(„baby boomer”) generáció nyugdíjkorhatárának elérésével 
a munkaerőpiacon igen nagy igény mutatkozik a munkavállalók 
pótlására. Az ilyen képesítéssel rendelkező, egyetemre készülő 
érettségizők száma 2022-ben és az azt követő években tovább 
fog csökkenni. Mivel a felsőoktatási intézményekben tanulni 
jogosultak aránya 2000 óta 37%-ról 50% körülire emelkedett 
Németországban, az érettségik minősége már jó ideje csökkenő 
tendenciát mutat az adott kohortban tanulni jogosultak számával 
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párhuzamosan (KMK, 2021; Kühnel, 2016).31 A kiválóan teljesítő 
németországi érettségizők ezért szabadon választhatják meg, 
hogy milyen tanulmányi vagy képzési programot kívánnak 
folytatni. Az állami felsőoktatási intézményekben általában 
kínált duális tanulmányi programok a hallgatók által kapott 
fizetés miatt igen vonzó lehetőséget jelentenek a képzési piacon, 
különösen azon érettségizők számára, akik már korán szeretnének 
anyagilag függetlenedni szüleiktől. A közszféra duális tanulmányi 
programjai azonban, amelyek olyan témákat ölelnek fel és olyan 
munkakörökhöz biztosítanak hozzáférést, amelyek általában 
ismeretlenek a fiatalok számára, csak kevés érdeklődést váltanak 
ki a potenciális jelentkezőkből. Míg például a rendőrség feladatai 
számos tévésorozat témáját képezik, addig sok érettségiző 
diák csak homályos képpel rendelkezik a központi bank azon 
feladatairól, amelyekhez a Bundesbank Alkalmazott Tudományok 
Egyetemén folyó képzés kötődik. Ezen túlmenően sok érettségivel 
rendelkező iskolai végzős úgy véli, hogy a németországi 
közigazgatási állások csak átlagosan vonzóak az olyan 
követelmények tekintetében, mint a „jó fizetés”, a „karrierépítés” 
vagy a „társadalmi presztízs”. Ezzel szemben a közszféra jól 
teljesít az imázsfelmérésekben az olyan szempontok tekintetében, 
mint a „munka és a családi élet összeegyeztetése” és a „biztos 
munkahely” (Sigmund, 2022; Färber, 2021). A felsőoktatási 
közintézményeknek és a közigazgatás egyes területeinek 
szembe kell nézniük az érettségizettek keretfeltételeiben 
bekövetkezett változásokkal, hogy továbbra is ki tudják elégíteni 
létszámigényüket.

31  Németországban gyakran használják a „jegyek inflálódása” kifejezést arra 
a jelenségre, amikor az évek során az érettségizők vagy egyetemi hallgatók 
egyre jobb jegyeket kapnak ugyanazért a teljesítményért a vizsgákon. 
A fokozatos minőségromlás jelensége különösen az érettségi vizsgák 
matematikakérdéseiben figyelhető meg.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsbeurteilung_(Schule)
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1. ábra: Az általános felsőoktatásra jogosító végzettséggel 
rendelkező érettségizők száma Németországban 2000 óta

Forrás: Saját szerkesztés a Federal Statistical Office adatai alapján (2021a)

3.2. Növekvő együttműködési igény a csökkenő mobilitás 
mellett

Az egységes monetáris politika és az uniós országok pénzügyi 
piacainak növekvő integrációja miatt 1990 és 2022 között az 
eurorendszer központi bankjainál folyamatosan nőtt az igény 
a tárcaközi, pán-európai és globális együttműködésre. Ugyanakkor 
2020 márciusa óta a koronavírus világjárvány a zárlatok és 
utazási korlátozások miatt súlyosan korlátozta a munkavállalók 
mobilitását. A teljes munkaidős irodai munkavégzés és a gyakori 
üzleti utak kultúrájához való visszatérés, ahogyan az a járvány 
előtti korszakban megszokott volt, ma már csak korlátozott 
mértékben tűnik megvalósíthatónak a pénzügyi szektor 
intézményei számára egy sor ok miatt (ilyen többek között 
a munkavállalók preferenciáinak változása, különösen a több 
szabadidő iránti igény, a városi területek magas lakáspiaci 
árai, a napi ingázás okozta szén-dioxid-kibocsátás, valamint 
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a munkáltatók közötti keményebb verseny a jó munkavállalók 
megnyeréséért) (Verdi, 2022).32

Az e-együttműködés különböző formáinak, különösen 
a videokonferenciák alkalmazásával a központi bankoknak 
és sok más munkáltatónak is sikerült számos feladatot 
gyorsan és hatékonyan elvégezniük – még távmunkában is – 
a világjárvány idején. Ugyanakkor, mivel sok munkavállaló 
egyre inkább otthonról dolgozik, bizonyos jelek arra utalnak, 
hogy a munkavállalók szociális kapcsolatai, illetve a részlegek 
és munkacsoportok kohéziója csökken. A jó munkahelyi légkör 
és a munkavállalók közötti szilárd személyes kapcsolatok 
azonban nagymértékben elősegítik a munkafeladatok 
elvégzését, a problémák kreatív megoldását és a munkavállalók 
munkáltatójuk iránti lojalitásának fokozását. A közszféra 
felsőoktatási intézményeinek ezért az e-együttműködés 
valamennyi kulcsfontosságú típusát meg kell tanítaniuk a leendő 
közigazgatási alkalmazottaknak, és már diákkorukban fel kell 
őket vértezniük a szükséges készségekkel, hogy teljes mértékben 
ki tudják használni ezeket az innovatív munkamódszereket. 
A más országokból és kultúrákból érkező hallgatókkal folytatott 
nemzetközi párbeszéd különösen fontos a Bundesbank 
Alkalmazott Tudományok Egyetemének hallgatói számára 
jövőbeli karrierjük szempontjából. A jó angol nyelvtudás mellett 
elengedhetetlen annak megértése is, hogy más kultúrákból érkező 
emberek hogyan kommunikálnak.

3.3. Digitális átalakulás

Az elmúlt két évtizedben a Deutsche Bundesbank számos üzleti 
folyamatot digitális eljárásokra állított át. Így az ügyfelek és üzleti 
partnerek a pénzügyi szektor más intézményeihez hasonlóan 

32  Például számos vállalat a közelmúltban kiterjesztette az otthonról történő 
munkavégzésre vonatkozó szabályait, míg a szakszervezetek számos 
kollektív szerződésben is nagyvonalú otthonról történő munkavégzési 
szabályokat rögzítettek.
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digitális hozzáféréssel rendelkeznek a Deutsche Bundesbank 
valamennyi szabványosított termékéhez. Összességében 
azonban a német közigazgatás elmarad más uniós országok, 
például a balti és a skandináv országok élvonalához képest 
(Európai Bizottság, 2021). A német szövetségi és tartományi 
kormányok digitalizációs menetrendje szerint az elkövetkező 
években a közigazgatásban számos munkafolyamatot át 
fognak állítani elektronikus eljárásokra. A digitális folyamat- és 
projektmenedzsment ismeretekre ezért mindenhol szükség lesz, 
és a közigazgatási intézmények szinte minden munkakörére 
hatással lesznek. Így a közszféra felsőoktatási intézményeinek 
az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a digitális 
átalakulás módszereinek oktatására és tanterveikbe való 
beépítésére (beleértve az adattudományi módszereket és 
elemzéseket). Ebben az összefüggésben különösen előnyös, ha 
a hallgatók duális tanulmányaik gyakorlati szakaszában aktívan 
részt vesznek digitalizációs projektekben, hogy már a képzés 
során, a projektcsoportok tagjaként megismerkedhessenek 
a digitalizációs projektekben jellemzően felmerülő problémákkal.

4. Intézkedések a Bundesbank előtt álló 
kihívások kezelésére

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme hogyan reagált a fent vázolt kihívásokra 
az elmúlt években, és milyen intézkedéseket tervezett a jövőre 
nézve.

4.1. A demográfiai változások kezelésére irányuló 
intézkedések

Válaszul a németországi érettségizők számának csökkenésére, 
támogatójával, a Deutsche Bundesbankkal közösen az egyetem 
igyekszik intenzívebbé tenni a duális tanulmányi program 
marketingjét. Mint fentebb említettük, az egyetem képzési 
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programja elsősorban érettségi előtt állóknak vagy azoknak szól, 
akik hamarosan befejezik szakképzésüket a pénzügyi szektorban. 
Ez a csoport általában nem egy adott munkáltatót keres, hanem 
egy olyan képzési programot, amely megfelel a saját érdeklődési 
körének, és a karrierlehetőségek széles skáláját nyitja meg. Még 
fontosabbá teszi az ehhez hasonló marketingtevékenységeket, 
hogy a Bundesbank feladatai nem vonzzák a nyilvánosság 
figyelmét, ellentétben például a rendőrséggel. A lehető 
legszélesebb célcsoporttal való kapcsolatteremtés érdekében ezért 
célszerű elsődleges kommunikációs célként a „Zentralbankwesen/
Central banking” (Központi banki tevékenység) programot, 
annak feltételeit és tantervét bemutatni, a Deutsche Bundesbank 
mint munkáltató különleges előnyeinek bemutatása elé helyezve 
azt. A Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyeteme 
vonzó kampuszával, kis létszámú tanulócsoportjaival, kiváló 
tanulmányi életével, jó fizetéssel és az alapképzés keretében 
külföldi tanulmányok lehetőségével nyerheti meg a potenciális 
jelentkezőket.

A különböző marketingeszközök közül, amelyek különösen 
hatékonyan vonzzák a potenciális jelentkezőket az állami szektor 
felsőoktatási intézményeibe, a személyes kapcsolatfelvételre épülő 
eszközök állnak a legelőkelőbb helyen. A Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyetemének hallgatói körében végzett felmérések 
– többek között az alapszakos diplomamunkák részeként végzett 
felmérések – azt mutatják, hogy ezek az eszközök különösen 
ígéretes elemként jelennek meg a marketing teljes spektrumában. 
Ilyenek például:

–  az egyetem által online vagy személyesen tartott hallgatói 
információs napok, amelyeken az egyetem tudományos életét és 
a tantervet mutatják be a leendő hallgatóknak ízelítő előadások 
formájában;

–  az iskolákban a gazdasági oktatási tevékenységek keretében 
tartott előadások és a Bundesbank által kínált pénzhamisítással 
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kapcsolatos képzések, amelyeken kifejezetten megemlítik az 
egyetemet;

–  standok és előadások iskolai állásbörzéken, valamint minden 
egyéb személyes kapcsolatfelvétel a Bundesbank munkatársaival.

A különösen hatékony eszközök közé tartozik a „vissza az 
iskolába” kezdeményezés, amelynek keretében az egyetem 
hallgatói és tanárai visszatérnek korábbi iskolájukba, hogy 
előadásokat tartsanak az ottani diákoknak és tanároknak – akik 
közül néhányat még személyesen is ismernek a hallgatók –, hogy 
bemutassák, milyen a Bundesbank Alkalmazott Tudományok 
Egyetemén tanulni. Általános tanulság, hogy különösen sikeresek 
a megfelelő utánpótlás toborzásában azok az államigazgatási 
szervek, amelyek meglévő személyzetüket saját egyetemük 
„nagyköveteiként” és reklámügynökeiként használják.

Az is fontos, hogy a program megjelenjen az összes olyan 
internetes portálon és kiadványban, amely a németországi 
tanulmányi programokról nyújt tájékoztatást, ez pedig viszonylag 
kis erőfeszítéssel és költséggel megvalósítható. A középiskolai 
évkönyvekben megjelentethető hirdetéseket is figyelembe 
kell venni. Ezek nagy pontosságú, alacsony költségvetésű 
eszközt jelentenek arra, hogy az egyetem széles körben tegyen 
szert ismertségre a diákok és érettségizők között. A mozikban 
és a rádióban történő reklámozás egy másik innovatív és 
a célcsoportnak megfelelő módszer, különösen, ha a fiatalok 
körében különösen népszerű filmekre és rádióműsorokra 
összpontosítanak.

Hasznos támogató szerepet játszanak a közösségimédia-
kampányok, amelyeket a Bundesbank olyan platformokon 
keresztül folytat, mint a Facebook és az Instagram. A különböző 
állami felsőoktatási intézmények hallgatói körében végzett 
felmérések azonban azt mutatták, hogy a jelentkezők túlnyomó 
többsége nem a közösségi médián keresztül szerzett tudomást 
az intézményekben kínált duális tanulmányi programokról.  
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Ennek egyik magyarázata az, hogy a közösségi médiában 
a lényeges döntésekkel kapcsolatos reklámkampányok 
információtartalmát meglehetősen alacsonynak tartják. Egy másik 
lehetséges magyarázat, hogy sok diák tanulmányai folytatásának 
helyét és jellegét elsősorban a családjától érkező hatásoknak 
megfelelően választja ki, akiket pedig elsősorban a hagyományos 
média befolyásol. Ezért a Bundesbank Alkalmazott Tudományok 
Egyeteméről szóló hirdetések bizonyos célcsoportoknak szóló 
kiadványokban – azaz a banki és pénzügyi szektor magazinjai 
mellett napilapokban – való megjelenése a célcsoportot és annak 
elérését tekintve is megfelelőbb, mivel nemcsak az érettségizők 
szüleihez jutnak el, hanem azokhoz is, akik a közeljövőben banki 
vagy más kereskedelmi szakképzést készülnek befejezni.

Amint a potenciális hallgatók tudomást szereznek valamely 
tanulmányi programról, általában az adott egyetem honlapján 
részletes tájékoztatást kapnak a képzésről. Ezért is nagyon 
fontos, hogy a közszféra felsőoktatási intézményének honlapja 
vonzó, világos és informatív legyen, és naprakész hivatkozásokat 
tartalmazzon az egyetemi életről. Az egyetemi légkör 
megragadásának egyik hasznos módszere a rövidfilmek (például 
egyetemi kampuszbejárások vagy a diákok által vezetett bejárások, 
illetve az egyetemen folyó oktatást, tanulást és szabadidős 
tevékenységeket bemutató imázsfilmek) közzététele a honlapon.

A Szövetségi Statisztikai Hivatal 2021-es hallgatói adatai 
szerint Németországban az alapképzésben végzettek mintegy 
45%-a kezd mesterképzésbe (Federal Statistical Office, 2021b). 
A Deutsche Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyetemén 
ez az arány valójában több mint 75 %. Ezért fontos az egyetem 
marketingstratégiájának részeként jelezni a jó munkalehetőségeket 
és a karrierépítési lehetőségeket. Valójában a potenciális diákok 
mindig szem előtt tartják jövőbeli karrierútjukat, amikor hosszú 
távú következményekkel járó döntéseket hoznak. A tanulmányi 
program kiválasztása is ilyen döntés. Először is, ez azt jelenti, 
hogy a potenciális hallgatók túlnyomó többsége elsősorban olyan 
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tanulmányi programokat vesz fontolóra, amelyek alkalmasak 
a mesterfokozat megszerzésére, mivel a mai iskolából kikerülők 
csak a mesterfokozat megszerzése után tekintik „befejezettnek” 
a tanulmányaikat. Másodszor, a potenciális hallgatók nem akarják 
túlságosan elkötelezni magukat egy jövőbeli karrierút mellett, és 
nyitva akarják hagyni a különböző intézményekben rendelkezésre 
álló karrierlehetőségek elérését. A potenciális hallgatók 
megszólításakor ezért a közszféra felsőoktatási intézményeinek 
világos, a célcsoport számára érthető nyelven kell hangsúlyozniuk 
a tanulmányok mesterdiplomával történő „befejezésének” 
lehetőségeit és az ebből adódó karrierlehetőségeket.

4.2. A személyzet csökkenő mobilitása miatt az 
együttműködés iránti növekvő igény kielégítését célzó 
intézkedések

Az egységes monetáris politika és az euróövezeten belüli pénzügyi 
piaci integráció elmélyülése miatt 2000 óta a Bundesbanknál 
jelentősen megnőtt az igény a tárcaközi, pán-európai és globális 
együttműködésre. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt 
csökkent a munkavállalók mobilitása. A COVID-19 válság 
egyik fő tanulsága, hogy a feladatok túlnyomó többsége az 
irodában való fizikai jelenlét és rendszeres üzleti utak nélkül is 
zökkenőmentesen és hatékonyan elvégezhető. A Bundesbank 
Alkalmazott Tudományok Egyeteme is napokon belül átállította 
teljes programját az online oktatásra, hogy a 2020. március 22-i 
országos zárlat bejelentése után is teljes mértékben működőképes 
maradjon.

Az elmúlt néhány, a világjárvány jelenlétével terhelt évben az 
egyetemnek többször is hónapokig tartó időszakokat kellett 
átvészelnie, amelyek során a zárlatra vonatkozó törvények miatt 
csak online oktatást tudott biztosítani. Hála egy sor intézkedésnek, 
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amelyeket az alábbiakban részletesebben tárgyalunk, ebben az 
időszakban az egyetem sikerrel járt:

–  a hallgatók és a tanárok közötti pedagógiai interakciók magas 
szintű fenntartásában;

–  a jó vizsgaeredmények fenntartásában, a bukási és 
lemorzsolódási arányok említésre méltó növekedése nélkül;

–  az erős érzelmi kötődés fenntartásában a hallgatók és az 
egyetem, valamint annak támogatója között (a Bundesbank 
iránti lojalitás egyenletes szintje).

E pozitív tapasztalatok alapján a Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme javasolta a folytatást a világjárvány 
elmúltával is, és azt ajánlotta a Bundesbanknak, hogy 
a „Zentralbankwesen/Central banking” (Központi banki 
tevékenység) alapképzési szakon a tanulmányok kisebb 
hányadában (legfeljebb 20%-ában) online folyjon az oktatás, 
anélkül, hogy a képzés általános személyes részvételen alapuló 
jellegét feladnák. Az online tanulmányok rövidebb blokkjai, 
amelyek a személyes jelenlét hosszabb időszakát szakítják meg, 
előnyösek lehetnek a hallgatók és az oktatók számára egyaránt, de 
az egyetem szponzora számára is, amely tanulmányaik befejezése 
után foglalkoztatni fogja a diplomásokat: ez a fajta mix felkészíti 
a hallgatókat arra, hogy boldoguljanak egy olyan jövőben, amelyet 
a fokozott e-együttműködés jellemez.

Az online oktatás különösen a következő területeken fejleszti 
a diákok készségeit:

–  önmotiváció és munkafegyelem (nem csak otthoni munkavégzés 
esetén);

–  időgazdálkodás és munkaszervezés (nem csak otthoni 
munkavégzés esetén);

–  videokonferenciák kezelése;
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–  e-tanulási környezetekkel való munka a tanulás és a tanfolyamok 
kezelése érdekében;

–  dokumentumokkal kapcsolatos együttműködési szoftverek 
használata.

Rendkívül fontos, hogy az oktatói kar figyelembe vegye 
a személyes és az online órák közötti különbségeket a tervezés 
és a mögöttes paraméterek tekintetében, mivel az online 
oktatás fárasztóbb, mint a személyes tanítás, és jobban igénybe 
veszi a hallgatók figyelmét. Emiatt az online megtartott órákat 
gyakrabban kell megszakítani gyakorlatok, példák és kérdés-válasz  
részek beépítésével. Egy másik szempont, amit szem 
előtt kell tartani, az online környezetben elérhető lassabb  
tempó: gyakrabban van szükség magyarázatra, és lényegesen 
több kérdés merül fel a diákok részéről (gyakran feleslegesek is).  
Ezenkívül az online oktatásban gyakrabban fordulnak 
elő megszakítások, mint a személyes tanításban, mivel 
jóval több olyan infrastrukturális elemre támaszkodik, 
amelyek meghibásodhatnak, és kevesebb szabadságot kínál 
a tartalomközvetítés lehetőségei tekintetében. Ráadásul a tanítási 
környezet gyakran feszültebb az online, mint a személyes 
tanórákon. Online oktatás esetén csak korlátozott lehetőség 
van a feszültségek feloldására humorral, gesztusokkal, 
arckifejezésekkel és helyzetkomikummal. A résztvevők közötti 
interakció az órákon és azokon kívül is nehezebb, és ezt tudatosan 
ösztönözni kell a tanítási módszerek és a csoportmunka szélesebb 
körű ötvözésével. Az oktatási erőforrások tekintetében is jelentős 
különbség van az online és a személyes oktatás között.

Egyetemi szemszögből nézve az online elemeknek a személyes 
részvétellel zajló kurzusokba való mérsékelt vegyítése segíthet 
abban, hogy egy program vonzóbbá váljon a hallgatók és 
a magas szakmai színvonalat képviselő oktatók számára, emellett 
csökkenti az utazási időt. Ez akkor lehet így, ha az online blokkok 
és tantervek előre elkészülnek, a tartalom jól illeszkedik a virtuális 
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tanításhoz, és didaktikailag, valamint módszertanilag megfelelő 
módon előkészítik az ismeretek átadását.

Az online elemek tanulmányi programokba való beépítése 
előnyös lehet a közszféra felsőoktatási intézményeinek támogatói 
szempontjából is, mivel a diplomások felkészülhetnek az 
otthoni munkavégzéssel és online együttműködéssel járó 
jövőbeli karrierre, ráadásul ez a személyzeti és utazási költségek 
csökkentésének eszköze is lehet. Az online oktatás aránya 
azonban nem lehet túl magas, különben a tanulmányi program 
vonzereje összességében csökken. A személyes tanítástól való 
jelentős mértékű eltávolodás nagy valószínűséggel veszélyeztetné 
a hallgatói hálózat szoros jellegét és az egyetem szponzorához 
fűződő kapcsolatokat, végső soron pedig veszélyeztetné 
a hallgatók munkáltatójuk felé tanúsított lojalitását.

A hallgatói összetartás erősítése érdekében a lezárások hosszú 
időszakait követően, amikor lehetőség nyílt a személyes jelenlét 
rövid közjátékaira, az egyetem a következő intézkedéseket 
alkalmazta erőteljesebben:

–  támogatói rendszer, amelyben az elsőéves hallgatókkal a felettük 
lévő évfolyamok hallgatói törődnek, hogy megkönnyítsék 
tanulmányaik megkezdését, és segítsék őket az egyetemen való 
elhelyezkedésben;

–  elsőéves hallgatók kis csoportjainak találkozói a professzorokkal 
(néha távolról, de személyesen is);

–  a hallgatók tanulócsoportjainak aktív ösztönzése csoportos 
feladatokon és üzleti játékokon keresztül, ahol három–öt fős 
diákcsoportok cégvezetők vagy bankárok szerepét játsszák el, 
és versenyeznek más diákcsapatokkal.

Ennek ellenére van egy terület, ahol az egyetemnek még nem 
sikerült kielégítő megoldást találnia: nevezetesen a külföldi hallgatói 
gyakorlatok – amelyeket a koronavírus világjárvány lehetetlenné tett.  
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A kurzus végén a „Zentralbankwesen/Central banking” (Központi 
banki tevékenység) program minden hallgatója dönthet úgy, 
hogy egy másik megfelelő intézménynél (pl. az EKB-nál, az EU 
központi bankjánál, az EU pénzügyi felügyeleti hatóságánál vagy 
az ágazatban működő közintézménynél) tölt egy közel két hónapos 
gyakorlatot. Emellett az egyetem 2014 óta diákcsereprogramot 
indított a pekingi Tsinghua Egyetemen működő PBC School of 
Finance-szel: tíz hachenburgi diákot küldenek Pekingbe kéthetes, 
a kínai pénzügyi rendszerre összpontosító nyári egyetemre. 
A más országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező 
hallgatókkal szerzett ilyen jellegű nemzetközi tapasztalatok fontosak 
a Bundesbankban való későbbi munkavégzés szempontjából.

A koronavírus okozta válság (és a pekingi nyári egyetem 
esetében Kína zéró-COVID stratégiája) következtében azonban 
az ilyen külföldi gyakorlatok 2020 márciusa óta kivételnek 
számítanak. Sajnos a kizárólag online előadásokra korlátozódó 
távoli külföldi tartózkodás nem helyettesíti a tényleges, fizikailag 
külföldön töltött időt: videokonferencián keresztül nem lehet 
igazán megismerni más országok kultúráját és kommunikációs 
normáit. Az elmúlt néhány év tapasztalatai alapján virtuális 
környezetben nem igazán lehet csiszolni az interkulturális 
kompetenciákat. Mindenesetre erre utalnak azok az értékelési 
eredmények, amelyeket az egyetem a 2020-ban és 2021-ben jobb 
híján megrendezett „Nemzetközi előadáshét” kapcsán kapott.

4.3. A digitális átalakulást célzó intézkedések

A digitális átalakulás számos üzleti folyamatot érint a pénzügyi 
ágazatban, és kulcsfontosságú a pénzintézetek gazdasági sikere 
szempontjából. Másokhoz hasonlóan a Bundesbank sem hagyhatja 
figyelmen kívül ezt a tendenciát, ezért üzleti és munkafolyamatait 
egyre inkább digitalizálja. Más németországi közigazgatási 
intézményekkel összehasonlítva a Bundesbank élen jár ezen 
a területen, de a bank számára nehéznek bizonyul a jó digitális 
készségekkel rendelkező munkatársak megtartása. Nemcsak 



— 312 —

Új hálózatok – A tudásmegosztás irányai

a közigazgatási intézmények, hanem számos németországi 
vállalkozás is lemaradásban van e tekintetben, és ezért 
hajlandóak vonzó fizetéssel járó állásokat kínálni. Így a közszféra 
felsőoktatási intézményei számára a jövőben az lesz a kihívás, 
hogy az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektessenek a digitális 
átalakulás módszereinek oktatására a tanulmányi program során 
(beleértve az adattudományi módszereket és elemzéseket).

A Bundesbank Alkalmazott Tudományok Egyeteme jelenleg 
összesen öt modult kínál a „Zentralbankwesen/Central banking” 
(Központi banki tevékenység) program elméleti részében 
(HDB, 2022),33 amelyek során üzleti informatika, informatika, 
adattudomány, statisztika és ökonometria oktatására kerül 
sor. A gyakorlati fázisok során a hallgatók átlagosan legfeljebb 
két további modult vesznek fel, hogy kapcsolódjanak ezekhez 
a tanulmányi területekhez. E gyakorlati modulok fő célja a folyamat- 
és projektmenedzsment elméleti ismereteinek elmélyítése és 
alkalmazása valós digitalizációs projektekben. Összességében 
valamennyi modulnak jelenleg alig kevesebb mint 25%-a tartalmaz 
informatikával és digitális átalakulással kapcsolatos tananyagot. 
Külön kiemelendőek az alábbi új tevékenységek, amelyeket az 
egyetem az elmúlt három évben fejlesztett ki:

–  a digitális átalakulás és fejlett analitika modul a következő 
területekre összpontosító modulokkal került kiegészítésre

•  digitális átalakulás vezetése és irányítása;

•  fejlett analitikai módszerek és mesterséges intelligencia; és

•   valós esettanulmányok a digitalizáció és csoportos projektek 
nagy adathalmazok (big data) valamint a mesterséges 
intelligencia területén.

33  Ezek a következő modulokból állnak: G1: Módszertani alapok (8 ECTS), 
A1: Kvantitatív módszerek (6 ECTS), V6: Digitális átalakulás és fejlett 
analitika (8 ECTS), W5: Pénzügyi ökonometria (5 ECTS) és W6: Projekt- és 
folyamatmenedzsment (5 ECTS). További témákat más modulokban is 
kínálnak. Az Európai Kreditátviteli és Felhalmozási Rendszer (European 
Credit Transfer System, ECTS) szerint egy kreditpont 30 óra tanulmányi 
munkamennyiségnek felel meg.
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–  az egyetem hallgatói és oktatói által, elemzések és ökonometriai 
tanulmányok végzésére használt adatplatformok;

–  adatalapú értékelési feladatok végrehajtása a hitelintézetek éves 
beszámolóinak adataira vonatkozóan; továbbá,

–  „törvényszéki számvitel” óra felvétele a tanmenetbe, amely 
lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy a hitelkártyás 
fizetések nagy adathalmazából azonosítsák a csaláshoz, 
sikkasztáshoz vagy megtévesztéshez kapcsolódó tranzakciókat;

–  a „Fort Fantastic” üzleti játék hozzáadása. Ez olyan 
menedzsmentjáték, amelynek célja a diákok készségeinek 
fejlesztése a folyamat-, projekt- és informatikai 
szolgáltatásmenedzsment területén.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az informatika és a digitális átalakulás 
megfelelő mértékben szerepel a „Zentralbankwesen/Central 
banking” (Központi banki tevékenység)  tanulmányi program 
tantervében. Ha ezt a tartalmat jelentősen kibővítenék,  
az azt jelentené, hogy a Bundesbank alapvető üzleti területein 
(pl. bankfelügyelet, pénzforgalom vagy pénzügyi stabilitás) 
a hallgatóknak átadott egyéb fontos ismereteket ugyanilyen 
mértékben csökkenteni kellene. Középtávon a Bundesbank egyes 
alaptevékenységi területeihez kapcsolódóan más órák is a digitális 
átalakulás módszerei felé fognak elmozdulni. Ettől kettős előny 
várható: az üzleti területre vonatkozó és a digitalizációval 
kapcsolatos szakértelem egyaránt bővülhet. A tervek szerint 
például 2022 második felében további órákat csoportosítanak 
át a bankmenedzsment területén a hitelintézeteknél egyre 
fontosabbá váló prudenciális informatikai ellenőrzések  
területére.
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5. Kitekintés

A közszféra felsőoktatási intézményei, köztük a Bundesbank 
Alkalmazott Tudományok Egyeteme már több mint 40 éve 
biztosít támogatóinak kiváló képességekkel rendelkező és 
a munkáltatójukhoz nagymértékben lojális fiatal munkatársakat. 
Az elkövetkező évtizedben a digitális átalakulás és az 
e-együttműködés által támasztott kihívások mellett egyre 
fontosabbá válik, hogy ne csak magasan képzett fiatal 
munkatársakat képezzenek. Ezeknek a feltörekvő tehetségeknek 
is lehetőséget és ösztönzést kell adni a továbbfejlődésre, valamint 
jövőbeli kilátásokat, nem csak azért, hogy a szervezeten belül 
tartsák őket, hanem azért is, hogy hosszú távon megtérüljön 
a „képzésükbe való befektetés”. A demográfiai változások idején 
ugyanis nagyobb a kockázata annak, hogy a jó munkatársakat 
más intézmények el tudják csábítani, és így vonzó ajánlatot 
tesznek nekik. A közszféra felsőoktatási intézményei különféle 
képzési és továbbképzési intézkedések révén jelentős támogatást 
nyújthatnak támogatóiknak ezen a területen. A fent említett 
pontok – demográfia, együttműködés és digitalizáció – közül tehát 
a demográfiai változás jelenti a legnagyobb kihívást. A közszféra 
felsőoktatási intézményei kiváló képzést kínálnak hallgatóiknak, 
amely biztonságos, vonzó karriert ígér. Érdekes lesz megfigyelni, 
hogy a következő évtizedben hogyan hívják fel a figyelmet erre 
a lehetőségre, és hogyan ösztönzik a potenciális hallgatókat arra, 
hogy fontolóra vegyék ennek előnyeit.
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Gazdasági műveltség: bevált gyakorlatok 
a Banco de Portugal Pénzmúzeumában

Ana Rita Canavarro – Bruno Proença – Cláudia Ferreira – 
Isabel Gameiro

A 2008-as pénzügyi válságot követően a jegybankoknak az emberek 
bizalmának megrendülésével kellett szembesülniük. Ezen túlmenően 
a jegybankok mandátuma kiszélesedett, és egyre összetettebb 
monetáris politikai eszközöket kezdtek alkalmazni. Létfontosságúvá 
vált tehát a kommunikáció és a nyilvánossággal való kapcsolattartás. 
A nyilvánosság megszólítása érdekében több jegybank is aktív pénzügyi 
és gazdasági oktatási tevékenységbe kezdett. A pénzmúzeumok vagy 
jegybanki látogatóközpontok létrehozása kulcsfontosságú stratégia volt 
e cél eléréséhez. Ehhez a tendenciához a Banco de Portugal is csatlakozott.

A Banco de Portugal által követett pénzügyi oktatás koncepciója magában 
foglal minden olyan tevékenységet, amelynek célja a jegybankok funkcióira 
és feladataira, az általános gazdasági fogalmakra, a pénzügyi ismeretekre 
és a fogyasztóvédelemre vonatkozó tájékoztatás és oktatás révén az 
ismeretek fejlesztése. A Banco de Portugal holisztikus stratégiát dolgozott 
ki tájékoztatási, társadalmi szerepvállalási és oktatási tevékenységének 
bővítésére, amely több részleget, különböző kommunikációs csatornákat, 

Ana Rita Canavarro a Banco de Portugal Pénzmúzeumának koordinátora. 
E-mail: arcanavarro@bportugal.pt
Bruno Proença a Banco de Portugal kommunikációs és múzeumi osztályának 
vezetője. E-mail: brproenca@bportugal.pt
Cláudia Ferreira a Banco de Portugal közösségi kapcsolatok osztályának 
vezetője. E-mail: csferreira@bportugal.pt
Isabel Gameiro a Banco de Portugal kommunikációs és múzeumi osztályának 
vezetőhelyettese. E-mail: igameiro@bportugal.pt

A tanulmány a szerzők elemzéseit és következtetéseit tartalmazza, amelyek 
nem feltétlenül egyeznek meg a Banco de Portugal vagy az eurorendszer által
megfogalmazottakkal.
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valamint a különböző érdekeltek megszólítására irányuló tartalmak 
és tevékenységek széles skáláját foglalja magában. A Pénzmúzeum 
létrehozása ennek a stratégiának az egyik sarokkövét jelentette. A bank 
számára egyértelmű volt, hogy a múzeum hatékony eszköze lehet az 
érdeklődők bevonásának, az ismeretek átadásának és az oktatásnak.

Portugália intézményi keretében nem a Banco de Portugal az egyetlen 
szereplő, amelynek feladata a pénzügyi oktatással kapcsolatos kérdések 
kezelése. Más szabályozók és kormányzati hatóságok is fontos szerepet 
játszanak. 2011-ben jött létre a Nemzeti Pénzügyi Oktatási Terv 
a Pénzügyi Felügyeletek Nemzeti Tanácsának vezetésével, amelynek 
tagjai a Banco de Portugal, az Értékpapírpiaci Bizottság és a Biztosítási 
és Nyugdíjalapok Felügyeleti Hatósága. A terv célja, hogy bővítse 
a portugál lakosság pénzügyi ismereteit és elősegítse a megfelelő pénzügyi 
magatartás kialakítását. A programot minisztériumokkal, állami 
szervezetekkel, szakmai és pénzügyi ágazati szövetségekkel, fogyasztói 
szövetségekkel, szakszervezetekkel és egyetemekkel együttműködve 
dolgozták ki. Ezen túlmenően, a Banco de Portugal saját pénzügyi 
műveltségi kezdeményezéseket is kidolgoz. A bank pénzügyi ismereteket 
oktató tanfolyamokat és tudatosságnövelő kampányokat támogat,  
és kezdeményezéseket indít annak érdekében, hogy a polgárok jobban 
megértsék a gazdaságot, valamint a bank és az eurorendszer feladatait.

A digitális kommunikációs csatornák hatékony eszközt jelentenek 
a nagyközönséggel történő kapcsolat kialakítására. Ebben a vonatkozásban 
a Banco de Portugal számos weboldal és a közösségi média alkalmazása 
útján teszi közzé a pénzügyi oktatással kapcsolatos tartalmakat. 
A bank külön az ügyfeleknek létrehozott weboldallal rendelkezik, ahol 
hasznos információkat nyújt a banki termékekről és szolgáltatásokról, 
valamint a banki ügyfelek jogairól. A polgárokhoz való közelség inkluzív 
stratégiáját követve a Banco de Portugal a személyes kapcsolattartás 
érdekében jelenleg tíz fiókkal rendelkezik Portugália kontinentális 
területein és a szigeteken, valamint egy telefonos ügyfélszolgálattal és 
egy általános e-mail címmel, amelyen keresztül pénzügyi információkat 
is nyújt a polgároknak. A Pénzmúzeum azonban mindig a bank 
pénzügyi oktatással kapcsolatos stratégiájának előterében állt.  
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A Pénzmúzeum a pénzzel, annak történetével, a társadalomban való 
megjelenésével, az egyénekkel való kapcsolatával, valamint a jegybank 
feladataival és felelősségi köreivel foglalkozik. 2017-ben a múzeumot az 
újonnan létrehozott Kommunikációs és Múzeumi Osztályba integrálták, 
ami tükrözte az igazgatótanács azon döntését, hogy a múzeumot 
kulcsfontosságú csatornaként használja a nyilvánosság elérésére. 

A múzeum kilenc kiállítótere egységes perspektíva köré rendeződik: 
a pénz mint helyi és globális jelenség megértése, amely az anyagi, 
kézzelfogható és analóg dimenziótól a reprezentatív, megfoghatatlan 
és virtuális síkig fejlődik. A múzeum pénzügyi oktatásban betöltött 
szerepének megerősítése érdekében két fontos kezdeményezést dolgoztak 
ki. 2018-ban megnyitották a pénzügyi oktatási központot, 2020-ban 
pedig egy új múzeumi termet alakítottak ki, amely a jegybank alapvető 
funkcióinak magyarázatát szolgálja. Ezzel párhuzamosan a múzeum 
digitális stratégiát dolgozott ki, amelyet a világjárvány kapcsán 
megerősítettek, különösen a közösségi médiában való jelenlét révén. 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E58, G53, N10

Kulcsszavak: pénzügyi műveltség, központi bankrendszer, Banco 
de Portugal, pénztörténet

1.  Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben a jegybankok nyilvánossággal való 
kapcsolata drámaian megváltozott. Az emberek jegybankokba 
vetett bizalmának a 2008-as pénzügyi válságot követő 
megrendülése, a jegybankok mandátumának kiszélesedése 
és az összetettebb monetáris politikai eszközök alkalmazása 
létfontosságúvá tette a jegybankok kommunikációját és 
a lakossággal való kapcsolattartását. A nagyközönség megszólítása 
érdekében több jegybank is aktív pénzügyi és gazdasági oktatási 
tevékenységbe kezdett. A pénzmúzeumok vagy jegybanki 
látogatóközpontok létrehozása kulcsfontosságú eszköz volt e cél 
eléréséhez. 
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E tendenciához a portugál jegybank is csatlakozott. A pénzügyi 
válságot követően a közvélemény bizalma a Banco de Portugal 
(BdP) iránt is csökkent (1. ábra). Emellett a felmérések azt mutatták, 
hogy a lakosság körében jelentős ismerethiány mutatkozik 
a bank küldetésével és feladataival kapcsolatban. A Banco de 
Portugalnak tipikus kettős deficit problémája volt: egyaránt 
hiány mutatkozott közvélemény ismeretei és a közbizalom terén  
(Haldane, 2017).

1. ábra: Ismertségi index

Forrás: Marketest

E kettősdeficit-probléma megoldása érdekében a Banco de 
Portugal stratégiát dolgozott ki, hogy kiterjessze tevékenységét 
a tájékoztatás, a társadalmi szerepvállalás és az oktatás területén. 
E stratégia sarokköveként olyan modern és vonzó pénzmúzeumot 
alakított ki, amely képes megragadni a közönség figyelmét, 
és történelmi kontextusba helyezett pénzügyi és gazdasági 
ismereteket nyújtani. A bank számára egyértelmű volt, hogy 
a múzeum hatékony eszköze lehet az érdeklődők bevonásának, 
az ismeretek átadásának és az oktatásnak. (Haldane et al., 2020). 

Ez a tanulmány általános áttekintést nyújt a Banco de 
Portugal pénzügyi oktatással kapcsolatos szervezetéről és 
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főbb tevékenységeiről. Ismerteti továbbá a Pénzmúzeum 
szerepét, amely alapvető eszközként a polgárok főbb gazdasági 
fogalmakkal, valamint a jegybank küldetésével és feladataival 
kapcsolatos ismereteinek bővítését szolgálja.

2. Pénzügyi oktatás: egy vonat megannyi sínre 

E tanulmány szerzőinek értelmezésében a pénzügyi oktatás 
magában foglal minden, az ismeretek gyarapítására irányuló olyan 
tevékenységet, amelyet a jegybankok funkcióira és feladataira, az 
általános gazdasági fogalmakra (mint például az infláció és a GDP) 
és a pénzügyi műveltségre, valamint a fogyasztóvédelemre (mint 
például a személyes pénzügyek, megtakarítások és befektetések, 
hitelfelvétel és kockázatkezelés) vonatkozó információterjesztés 
és oktatás révén fejtenek ki.

A Banco de Portugal holisztikus stratégiát dolgozott ki a pénzügyi 
oktatással kapcsolatos kérdések kezelésére: a pénzügyi oktatás 
a bank 2021–2025-re szóló stratégiai tervének egyik központi 
témája, amelyet a bank különböző részlegei hajtanak végre. 
A Banco de Portugal a Banki Magatartásfelügyeleti Osztályon 
belül a pénzügyi műveltséggel kapcsolatos ügyekkel foglalkozó 
külön szervezeti egységgel is rendelkezik. A bank a pénzügyi 
oktatáshoz tevékenységek széles körének fejlesztésével, valamint 
harmadik felek által szervezett kezdeményezések pénzügyi 
támogatásával járul hozzá. 

2.1. Pénzügyi tájékoztatás

Egy külön erre a célra létrehozott banki weboldalon a Banco 
de Portugal hasznos információkat nyújt az ügyfelek számára 
a banki termékekről és szolgáltatásokról, valamint a banki 
ügyfelek jogairól és kötelezettségeiről. A pénzügyi műveltségre 
stratégiai hangsúlyt fektető jegybankok mint például Ausztria, 
Finnország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Szlovákia 



— 321 —

Gazdasági műveltség: bevált gyakorlatok a Banco de Portugal Pénzmúzeumában

és Spanyolország jegybankja jellemzően külön, pénzügyi 
információkat kínáló honlapot hozott létre.

Ez a csatorna a világjárvány idején rendkívül fontos volt az 
enyhítő intézkedésekkel kapcsolatos információk terjesztésében, 
különös tekintettel a hitelmoratóriumokhoz való hozzáférésre. 
Lényegesek az elektronikus fizetések előmozdítására irányuló 
kezdeményezések is. Mindezt a felhasználók és a megtekintett 
oldalak számának az elmúlt két évben megfigyelhető növekedése 
bizonyítja (1. táblázat).

1. táblázat: Ügyfelek számára létrehozott banki weboldal 
látogatottsága

Ügyfelek számára létrehozott 
banki weboldal látogatottsága 2018 2019 2020 2021

Felhasználók száma 442 805 504 271 614 687 833 389

Megtekintett oldalak száma 1 561 893 1 586 850 1 988 571 2 182 158

Forrás: Banco de Portugal

A polgárokhoz való közelség átfogó stratégiáját követve a Banco 
de Portugal a személyes kapcsolattartás érdekében jelenleg tíz 
fiókkal rendelkezik a kontinentális Portugáliában és a szigeteken, 
valamint egy telefonos hívóközponttal és egy általános e-mail 
címmel,34 amelyen keresztül pénzügyi információkat is nyújt 
a polgároknak (2. táblázat).

2. táblázat: Kapcsolattartás a polgárokkal

Kapcsolattartás a polgárokkal 2018 2019 2020 2021

Látogatók száma az információs pultoknál 210 114 244 704 163 257 145 065

Ügyfélszolgálat

Telefonhívások *16 144 38 949 66 268 90 752

E-mailek 9369 43 214 17 113 14 346

*Júniustól decemberig

Forrás: Banco de Portugal

34  A Banco de Portugal általános e-mail címe: info@bportugal.pt

mailto:info@bportugal.pt
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2.2. Pénzügyi műveltség

A legtöbb európai jegybank aktívan részt vesz a pénzügyi 
műveltséggel kapcsolatos kezdeményezésekben. A pénzügyi 
műveltségi portfólió gyakran oktatási anyagokból, képzésekből, 
workshopok szervezéséből és online eszközökből áll. 

Portugáliában 2011-ben a Pénzügyi Felügyeletek Nemzeti 
Tanácsának vezetésével létrehozták a Nemzeti Pénzügyi Oktatási 
Tervet, amelyben a Banco de Portugal, az Értékpapírpiaci 
Bizottság, valamint a Biztosítási és Nyugdíjalapok Felügyeleti 
Hatósága működnek közre (Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros, 2016).

A terv célja a portugál lakosság pénzügyi ismereteinek javítása, 
valamint a megfelelő pénzügyi hozzáállás és magatartás 
elterjesztésének elősegítése. A programot minisztériumokkal, 
állami szervezetekkel, szakmai és pénzügyi ágazati 
szövetségekkel, fogyasztói szövetségekkel, szakszervezetekkel 
és egyetemekkel együttműködve dolgozták ki. A Nemzeti 
Pénzügyi Oktatási Terv részét képező pénzügyi oktatási 
tevékenységek iskolákban, munkahelyeken, önkormányzatoknál, 
a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek körében, a kkv-knál 
és a polgárokat támogató intézményeknél valósulnak meg. 

A jegybank strukturális projektekben is részt vett, többek között 
a nemzeti terv honlapjának35 fejlesztésében, valamint e-oktatási 
platformok, pénzügyi oktatási munkafüzetek és a lakosság 
pénzügyi műveltségére vonatkozó országos felmérések 
kidolgozásában (eddig három felmérés készült). A Pénzügyi 
Felügyeletek Nemzeti Tanácsa minden évben pénzügyi képzési 
hetet szervez azzal a céllal, hogy felhívja a lakosság figyelmét 
a pénzügyi műveltség fontosságára. Az Oktatási Minisztériummal 
közösen minden évben versenyt szerveznek, hogy díjazzák az 
iskolák által kidolgozott legjobb pénzügyi oktatási projekteket, 

35  Todos Contam, elérhető: https://www.todoscontam.pt/

https://www.todoscontam.pt/
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valamint azokat a tanárokat, akik kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak az ilyen projektek megvalósításában.

Ezen túlmenően, a Banco de Portugal saját pénzügyi műveltségi 
kezdeményezéseket is kidolgoz. Népszerűsíti továbbá a bank 
regionális hálózata által támogatott pénzügyi ismereteket oktató 
tanfolyamokat és tudatosságnövelő kampányokat.

A tanfolyamok fő célcsoportját a diákok – különösen az általános 
és középiskolás tanulók –, valamint a tanárok és a hátrányosabb 
helyzetű csoportok (idősek és munkanélküliek) képezik. A témák 
elsősorban a költséggazdálkodásra, a pénzügyi rugalmasságra 
és a digitális csatornák használatára összpontosítanak. 
A tanfolyamok száma a COVID-19 világjárvány idején csökkent, 
jelenleg fokozatosan igyekeznek visszaépíteni. 2021-ben az 
oktatási kezdeményezések 30%-a a digitális csalás szempontjából 
legveszélyeztetettebb csoportra, az idősebb lakosságra 
összpontosított (3. táblázat).

3. táblázat: Pénzügyi oktatási képzések

2018 2019 2020 2021

Képzések 449 581 213 351

Résztvevők 14 364 20 458 7000 9612

Forrás: Banco de Portugal

A digitális pénzügyi képzés fontosságát előre látva 2020-ban 
a Banco de Portugal #TopTip név alatt figyelemfelkeltő kampányt 
indított a digitális csatornák biztonságos használatáról, valamint 
az új digitális pénzügyi termékek jellemzőiről és kockázatairól. 
Ez a kampány széles körben kínál tanácsokat a fiatalok 
tudatosságának növelése érdekében. A tippeket a bank ügyfelek 
számára létrehozott weboldalán és az Instagramon terjesztették. 
Ezt az anyagot „5 tipp a biztonságosabb online jelenléthez” 
címmel nyomtatásban is összefoglalták, amelyet az iskolákban 
terjesztettek és pénzügyi képzéseken használtak országszerte.
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A következő években a Banco de Portugal az Európai Bizottság 
támogatásával a strukturális reformokat támogató program 
keretében két projektet fog kidolgozni. Az egyik a digitális 
pénzügyi ismereteket bővíti, a másik pedig a pénzmosás 
megelőzésével kapcsolatos. A digitális pénzügyi műveltség 
területén a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) támogatásával felmérést végeznek a portugál lakosság 
körében, amelynek témáját banki szolgáltatások és termékek 
használata terén elérhető digitális csatornák szolgáltatják.

A Banco de Portugal, mint a banki magatartás felügyeleti 
hatósága, alapító tagja a FinCoNet-nek, és jelenleg az elnöki tisztet 
is betölti.

2.3. Gazdasági műveltség és a jegybanki funkciók megértetése 

A személyes pénzügyek irányításán túlmenően a Banco de 
Portugal kezdeményezései arra irányulnak, hogy a polgárok 
jobban megértsék a gazdaságot, valamint a jegybank és az 
eurorendszer feladatait. A Bank Pénzmúzeuma élen járt ebben 
a tekintetben (lásd a 3. szakaszt). 

A fiatalok körében a monetáris politikával kapcsolatos 
ismeretterjesztéshez közvetlenül kapcsolódó kezdeményezés 
a Generation €uro Students’ Award verseny. Az Európai 
Központi Bank (ECB) által 2011-ben indított versenyt minden 
évben megrendezik az euroövezet több országában. Azokat 
a 16–19 éves diákokat célozza meg, akik a középiskola utolsó 
éveit végzik az oktatás bármely területén, beleértve a szakmai 
képzést is. A verseny országos döntőjét Portugáliában a Banco 
de Portugal székhelyén tartják, és a győztes meghívást kap az 
Európai Központi Banknál megrendezésre kerülő európai díjátadó 
ünnepségre. 

Mindemellett a bank a gazdasági és statisztikai ismeretek bővítése 
érdekében egyetemek számára is szervez képzéseket. 2019-ben 
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partnerséget alakított ki az Aveiroi Egyetemmel, hogy a bank által 
készített statisztikákkal kapcsolatos témákat kísérleti jelleggel 
beépítsék a közgazdasági alap- és mesterképzési programok 
tantervi egységeibe. 2021-ben a bank az Oktatási Főigazgatósággal 
együttműködve három webináriumot tartott a felsőközépiskolai 
oktatásban közgazdaságtant tanító tanárok számára, amelyeken 
alkalmanként átlagosan 145 fő vett részt. A Banco de Portugal 
a portugál statisztikai hivatallal és az Eurostattal közösen 
szervezte meg a 2021-es európai statisztikai versenyt, amelyen  
58 portugál általános iskola és felsőközépiskolai oktatási 
intézmény 165 csapata vett részt (Banco de Portugal, 2022).

Ezeket a személyes részvételen alapuló kezdeményezéseket 
oktatási kísérletek egészítik ki a bank digitális csatornáin 
keresztül.  A kommunikációs stratégia részeként a Banco de 
Portugal feladataihoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódó témákhoz 
és fogalmakhoz készített, egyszerű nyelven, vizuális kiegészítéssel 
megfogalmazott segédanyagokat tettek közzé az intézményi 
honlapon és a közösségi médiában. Ugyanezt a célt szolgálta 
a BdP podcast bemutatása is 2020-ban. Ez az új kommunikációs 
csatorna olyan témákkal foglalkozik, amelyek hasznosak 
lehetnek a lakosság mindennapi életében, legyenek azok 
a pénzügyi szolgáltatások és fizetések használatára vonatkozó 
tippek, vagy a háztartások és cégek számára elérhető különböző 
szolgáltatásokról szóló információk.

A „Képes közgazdaságtan” egy másik funkció, amely egy 
grafikon és egy rövid elemzés segítségével egyszerű nyelven 
mutatja be a BdP közgazdászainak munkáját. A „képeket” 
heti rendszerességgel (minden pénteken) teszik közzé a BdP 
intézményi honlapján. Ez a funkció a témák széles skáláját 
tárgyalja, többek között a gazdasági növekedést, a kereskedelmet, 
az oktatást, a munkaerőpiacot, a monetáris politikát, az inflációt 
és a pénzügyi közvetítést.

2021-ben a Banco de Portugal jegybanki díjat kapott 
a „Kommunikációs kezdeményezés” kategóriában, digitális 
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csatornáinak fejlesztéséért és innovatív tartalmak előállításáért, 
amelyet elsősorban a közszolgáltatások digitalizációs stratégiáján 
keresztül valósított meg.

Szintén 2021-ben a Banco de Portugal a portugál hírcsatornák 
egyikével együttműködve gazdasági ismereteket közvetítő 
videósorozatot készített. Ez a portugálok mindennapi életét 
befolyásoló témákat mutat be, mint például az árstabilitás, 
a fizetési módszerek és fizetési rendszerek, valamint a monetáris 
politika kialakítása. A videókat a televízióban, a hírcsatornán és 
a Banco de Portugál közösségi hálózatain is levetítették.

2.4. Külső kezdeményezések pénzügyi támogatása

A Banco de Portugal pénzügyi támogatást (évente mintegy  
40 ezer EUR) nyújt a szerepéhez és küldetéséhez kapcsolódó 
oktatási kezdeményezésekhez, különösen azokhoz, amelyek 
hozzájárulnak a portugál lakosság gazdasági és pénzügyi 
műveltségének javításához, valamint a közgazdasági ismeretek 
bővítéséhez. Az ilyen pénzügyi támogatások elsődleges céljai 
a következők: 

–  a kutatás és a szakmai ismeretek előmozdítása 
a közgazdaságtudományok területén;

–  a portugál gazdaságot érintő témákról való gondolkodáshoz és 
a nyilvános vitákhoz való hozzájárulás, valamint

–  az oktatás és a pénzügyi műveltség fejlesztése, valamint a Banco 
de Portugal tevékenységeiről és funkcióiról szóló ismeretek 
gyarapítása.

A támogatott kezdeményezéseknek olyan kritériumoknak kell 
megfelelniük, amelyek biztosítják a pályázatok elfogulatlan, 
objektív és átlátható elemzését. A meglévő partnerségeket és 
a finanszírozott projekteket rendszeresen értékelik. 
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3.  Pénzmúzeum: élmény és tanulás

A Pénzmúzeum 2016 áprilisában nyitotta meg kapuit 
a nagyközönség előtt a Banco de Portugal felújított székházában. 
A múzeumnak otthont adó épület a 19. században São Julião 
tiszteletére szentelt templom volt. Ez az épület a korábbi katedrális 
romjaira és egyéb, az 1775-ös földrengésben elpusztult épületek 
maradványaira épült. Az egyik ilyen rom a középkori Dénes király 
városfala, amely rendkívül jelentős történelmi helyszín (nemzeti 
műemléknek minősül), és amely az épület földalatti része mentén 
húzódik. 

1. kép: A múzeum főcsarnoka

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália
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2. kép: Dénes portugál király középkori városfala (Pénzmúzeum)

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

A székház felújítási projektjét a lisszaboni városi tanács azon terv 
keretében hagyta jóvá, amely Baixa-Chiado történelmi területének 
újjáélesztésére irányult. A terv célja az volt, hogy e területet 
a főváros fő kulturális és turisztikai központjává alakítsák át. Az 
építészeti projekt jelentős mérnöki munkát, valamint aprólékos 
restaurálási és régészeti munkálatokat is magában foglalt. 
Figyelembe kellett venni (a hivatalok épületének) a jegybank 
feladataihoz történő funkcionális átalakítását és hozzáigazítását, 
de egy (templomban elhelyezkedő) nagy látogatottságú kulturális 
helyszín funkcióját is. A Gonçalo Byrne építész és João Pedro 
Falcão de Campos által tervezett felújítási projekt sikeres volt,  
és 2014-ben elnyerte a legrangosabb portugál építészeti elismerést, 
a Valmor építészeti díjat. 

A Pénzmúzeum a pénzzel, annak történetével, a társadalomban 
való megjelenésével, az egyénekhez való kapcsolatával, 
valamint a jegybank feladataival és felelősségével foglalkozik.  
2017-ben a múzeumot az újonnan létrehozott Kommunikációs és 
Múzeumi Osztályba integrálták, ami tükrözi az igazgatótanács 
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azon döntését, hogy a múzeumot kulcsfontosságú csatornaként 
használja a nyilvánosság elérésére. Ez olyan stratégia 
kidolgozásához vezetett, amely a tudás megosztására és 
a közönséggel való kommunikációra irányul, és amely nemcsak 
a látogatóknak szóló és a tanulásra irányuló szolgáltatásokat 
öleli fel, hanem a múzeum munkájának valamennyi területét: az 
örökségmegőrzést, a gyűjteményeket és a kutatást. 

2017-ben a múzeum két fontos nemzeti díjat kapott: 
a Portugál Múzeumi Szövetségtől (Portuguese Museums 
Association, APOM) az év múzeuma díjat, valamint az Access  
Culture-től – a művészethez való hozzáférés és befogadás 
legnagyobb és legfontosabb portugál szakmai fórumától – az integrált  
hozzáférhetőségért járó díjat. A Pénzmúzeum 2017-ben az Európa 
Tanács legjobb európai múzeumnak járó Év Európai Múzeuma 
Díjának (European Museum of the Year Award, EMYA) döntő 
szakaszába is bekerült.

3.1 Egy régi templomban őrzött numizmatikai gyűjtemény 
a modern technológia tükrében

A múzeum állandó kiállítása a Banco de Portugal numizmatikai 
gyűjteményét mutatja be a digitális technológiával kombinálva, 
kortárs múzeumi narratívát teremtve. A pénzzel kapcsolatos 
különböző témákat történelmi szempontból járja körül, miközben 
kapcsolatot teremt a jelennel.

A numizmatikai gyűjtemény az évek során organikus úton gyűlt 
össze: egyes részei pénzintézetek korábbi fizetésképtelenségi 
eljárásaiból, mások adományokból, némelyek pedig csak 
bizonyos tételek letétbe helyezését kérő közintézményektől 
származnak. Egy kisebb rész az állami aranyérme-tartalékból 
került a gyűjteménybe. A Pénzmúzeum felelős a gyűjtemény 
bővítéséért, szigorú beszerzési politikát követve, amely azon 
az elven alapul, hogy a portugál numizmatika legátfogóbb és 
legjobb állapotban lévő gyűjteményét állítsa össze. Ide tartoznak 
az érméken és bankjegyeken kívüli olyan tárgyak is, amelyek 
Portugália gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének 
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történetét mesélik el. A gyűjtemény jelenleg 50 907 darabból áll 
(4. táblázat). 

4. táblázat: A numizmatikai gyűjtemény számokban

Tételek Mennyiség

Fémpénzek 24 572

Érmék 247

Pénzhasználat előtti leletek 120

Papírpénzek 24 275

Nyomólemezek és nyomóformák 386

Mérőeszközök 117

Gépek és egyéb szerszámok 89

Egyéb tárgyak 1101

Összesen 50 907

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

A múzeum muzeográfiai koncepcióját Francisco Providência 
tervezte. Az állandó kiállítás a következő témáknak szentelt 
tematikus termekbe rendeződik: a pénz megjelenése előtti 
fizetőeszköz, a világ pénzei és azok több évszázados története, 
bankjegy- és érmegyártás, valamint a jegybankok és a monetáris 
politika szerepe a társadalomban. A kiállítás különleges interaktív 
élményt nyújt, amely a multimédiás technológiára támaszkodva 
támogatja a részvételt, valamint a kulturális elkötelezettség és 
a tudás új formáit. Ez a logika kilenc kiállítótér létrehozásához 
vezetett, amelyek egységes perspektíva köré szerveződnek: 
a pénz mint helyi és globális jelenség megértéséhez, amely az 
anyagi, kézzelfogható és analóg dimenziótól a reprezentatív, 
megfoghatatlan és virtuális síkig fejlődik.

A termek különböző szinteken helyezkednek el a templom főhajója 
körül. Mindegyik helyiséget egy-egy konkrét és egyedi hívószóval 
jelölnek, amelyek a pénzhez való viszonyulás számos különböző 
módját fejezik ki. Ezek közé tartozik a „cserekereskedelem”,  
az „érintés” vagy a „szemléltetés”. Kialakítását és hangulatát 
tekintve minden terem más és más, így a végeredmény minden 
esetben emlékezetes, meglepő és egyedi esztétikai élmény.
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Rövid tárlatvezetés a kiállításon: 

–  1. terem – „Érintés”

Az utazás egy nagy páncélterem-ajtóval és egy aranyrúddal 
kezdődik, amelyet a látogatók megérinthetnek. A pénz 
hagyományosabb, kézzelfoghatóbb képét méltatja. Mellette 
egy nagyméretű fotó a brazíliai Serra Pelada bányáiról az 
1980-as évekből, amely gyorsan megkérdőjelezi az aranyhoz 
fűződő rajongást és szimbolikus erőt. A bányászok embertelen 
életkörülményei kritikus perspektívát kínálnak, és megnyitják 
a vitát arról, hogy mi is a pénz.

3. kép: Az aranyrudat tartalmazó páncélterem ajtaja az „Érintés” 
teremben (Pénzmúzeum)

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  2. terem – „Cserekereskedelem”

Ebben a teremben található a múzeum egyik legszokatlanabb 
kiállítási tárgya. Hermész, a kereskedelem görög istenének 
modern szoborfigurája, aki a pénz megjelenése előtti tárgyak és 
más szokatlan pénzformák őrzője.



— 332 —

Új hálózatok – A tudásmegosztás irányai

4. kép: A „Cserekereskedelem” terem 

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  3. terem – „Megállapodások” 

Ez a terem az érmék és bankjegyek feltalálásával foglalkozik. 
A kiállításon a világ első érméinek és bankjegyeinek példái, 
valamint ókori görög és római érmékből álló válogatás látható. 
Az interaktív világtérkép-eszköz a felhasználók közreműködését 
igényli, és mind térben, mind időben több információt nyújt 
a pénz és a gazdaság történetéről. 
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5. kép: Világtérkép a „Megállapodások” teremben

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  4. terem – „Kincsek”

Ez a terem a gyűjtemény legritkább és felbecsülhetetlen értékű 
érméit mutatja be, azokat, amelyek a portugál történelem jelentős 
időszakainak legmegragadóbb történeteit mesélik el: a 16. századi 
felfedezéseket vagy az 1700-as években Brazíliából Európába 
érkező aranymennyiséget. A kiállított anyag átlátszó csőszerű 
fénysugarak „erdejéből” áll, kiemelve a darabok különleges jellegét. 

6. kép: „Kincsek” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália
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–  5. terem – „Elbeszélés”

Ez a terem a látogatók számára a kettős, kígyó alakú tárlókkal 
okoz meglepetést: az egyik oldalon a portugál pénzverés 
fejlődését mutatja be a korai szakaszból, míg a másik oldalon 
a bankrendszerek születésével kezdődik az elbeszélés 
Európa-szerte, egészen a Banco de Portugal megalapításáig  
a 19. század közepén. A terem másik végében a két történet az 
euró bevezetésekor találkozik az európai központi bankrendszer 
keretében.

7. kép: „Elbeszélés” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  6. terem – „Előállítás”

Ez a terem azokat a nyersanyagokat, technikákat valamint 
formatervezési és biztonsági jellemzőket mutatja be, amelyek 
a pénzt — legyen az érme vagy bankjegy — megbízható és értékes 
tárggyá tették.
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8. kép: „Előállítás” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  7. terem – „Szemléltetés”

Ez a terem a bankjegyek mint miniatűr műalkotások kiemelkedő 
ikonográfiáját mutatja be, azt szemléltetve, hogy hogyan 
váltak a bankjegyek a propaganda eszközeivé és a közösség 
kifejezését, az identitást és a szimbolikus értékeket reprezentáló 
eszközökké. A világ kulturális sokszínűségét és a nemzeti jelképek 
kihívásokkal teli, mulandó jellegét is lefesti.

9. kép: „Szemléltetés” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália
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–  8. terem – „Megértés”

Ez a terem a Banco de Portugal küldetésének és alapvető 
funkcióinak ismertetésére szolgál (lásd a 3.2. pontot is).

10. kép: „Megértés” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

–  9. terem – „Emlékezés”

Ez a terem a jegybank lisszaboni helyszínére vezeti vissza 
a látogatókat. Az épületet szegélyező főutcák története 
a középkorban itt letelepedett kereskedők és aranyművesek 
társaságaihoz és műhelyeihez, valamint a tőzsdéhez és a királyi 
pénzverdéhez nyúlik vissza.
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11. kép: „Emlékezés” terem

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

3.2. A Pénzmúzeum mint a pénzügyi oktatás eszköze

A Pénzmúzeum megalakulása óta bővíti a kínált oktatási 
tevékenységek körét, a Banco de Portugal stratégiai terveinek 
irányelveihez, a közönség elvárásaihoz és a jelenlegi 
körülményekhez (pl. a járványügyi kontextushoz) igazítva azokat. 

Két fontos kezdeményezés indítottak el: 2018-ban pénzügyi 
oktatási központot nyitottak, 2020-ban pedig egy új múzeumi 
termet avattak fel, amely a jegybank alapvető funkcióinak 
megismertetésére szolgál. 

–  A pénzügyi oktatóközpont 

A pénzügyi oktatással kapcsolatos, személyre szabott interaktív 
számítógépes játékon alapuló különböző tevékenységek tere, 
amely a megtakarításról és a költséggazdálkodásról szól. 
A célközönséget az iskolák és a családok képezik.

A tartalmat és a történetet a múzeum oktatási csapata a Banki 
Magatartásfelügyeleti Osztály közreműködésével és az általa 
nyújtott képzés révén alkotta meg. E forrás felhasználásával 
további célzott oktatási tevékenységeket valósítottak meg, 
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amelyek három korosztályi szintre vannak bontva: 10–12 évesek  
(1 + 1 = 3. Tudod-e, miért?), 13–15 évesek, és 16 év felettiek  
(Mennyibe kerül a megtakarítás?). Ezek a különböző szintek 
figyelembe veszik a fontos pénzügyi döntési alkalmakat és az 
életkornak megfelelő pénzkezeléssel kapcsolatos megközelítéseket. 

–  8. terem – „Megértés”

A projekt fő célja az volt, hogy segítsen a nyilvánosságnak 
megérteni a jegybank tevékenységét és a mindennapi életre 
gyakorolt hatását. A teremben kilenc állomás található, amelyek 
játékos megközelítéssel kombinálják a digitális technológiákat és 
a hagyományos megoldásokat, lehetőséget adva az érdeklődőknek 
arra, hogy saját maguk megismerjék és megtapasztalják, 
hogyan teljesítik a jegybankok a küldetésüket. A tárgyalt témák 
a következők: a pénz előállítása és a pénzforgalom, az árstabilitás, 
a monetáris politika és a kamatlábak, a fizetési rendszerek, 
a statisztika, a felügyelet, a banki magatartás, a pénzügyi 
stabilitás, a kereskedelem, valamint az Európai Központi Bank 
és az eurorendszer szerepe.

A múzeum számos innovatív oktatási eszközt is kifejlesztett.  
2018-ban egy gyermekeknek szóló online rádióval együttműködve 
20 epizódból álló, a pénzügyi műveltségről szóló sorozatot 
készítettek „Válts cserére” címmel. Az epizódok rövid történeteket 
és érdekességeket mesélnek a pénzről. Erre a tapasztalatra építve 
és ugyanezt a célt szem előtt tartva a múzeum partnerséget 
alakított ki egy országos szintű, hiánypótló magazinnal. 
Ennek eredménye egy havonta megjelenő rovat, amely olyan 
témákkal foglalkozik, mint hogy „mi a pénz?” és „hogyan 
készül?”, „hogyan gazdálkodjunk a pénzünkkel nyaralás 
során?” és „hogyan határozzák meg az árakat?”. Mindkét 
esetben a múzeumpedagógiai csoport készítette a tartalmat, míg 
a médiapartner igazította azt a közönség igényeihez. 

Megalakulása óta a Pénzmúzeum 21 különböző méretű és 
összetettségű időszaki kiállításnak adott otthont (5. táblázat). 
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A kiállítások nagyrészt három fő téma köré szerveződtek:  
1) numizmatika, pénzügyi és gazdaságtörténet, 2) Lisszabon 
várostervezése és városfejlesztése (a terület és az épület 
jelentősége miatt), és 3) régészet (mivel a helyszínen végzett 
régészeti beavatkozás igen jelentős volt, és kapcsolódik az előbbi 
témákhoz). 

5. táblázat: Időszaki kiállítások 2016-2022

Év Cím Téma

2016 Lisszabon (újra)alapítása régészet

2016 Sic Transit Gloria Mundi művészet

2016 Császári amforák régészet

2016 Út a túloldalra művészet

2016 Mindennapok művészet

2016 A jövő numizmatika

2016 Az elemek szabad felhasználása művészet

2017 Irattár művészet

2017 Francisco D'Holanda művészet és 
numizmatika

2017 Vízjel művészet

2017 Repül az idő régészet

2018 A víz hangjára figyelünk művészet

2018 A pénzbe vetett bizalom értéke numizmatika

2019 (Euro)politika művészet

2019 Az Akadémia képzőművészete művészet

2019 Leal do Porto - V. Alfonz király uralkodása idején 
vert ezüstpénz numizmatika

2019 Pardal Monteiro - építész építészet

2020 A jövőnk alakítása numizmatika

2020 Érmék, hit és politika - vatikáni gyűjtemény numizmatika

2021 Egy élő gyűjtemény numizmatika

2021 Lx 14 mayo 1575 - Lisszabon városának 
mindennapi élete 1575. május 14-én régészet

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

Ami a nyilvános programokat és rendezvényeket illeti, 
negyedévente rendeznek különböző kulturális és oktatási 
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eseményeket. Ezek némelyike kifejezetten az állandó gyűjteményt 
használja fel, és a pénz témáját tárgyalja többféleképpen.  
Más események, amelyek a küldetéssel, a gyűjteményekkel 
vagy az időszaki kiállításokkal állnak összefüggésben, egyéb, 
kreatívabb művészi megközelítést alkalmaznak. Ez a helyzet 
a koncertek, színházi előadások és mozielőadások esetében. 

3.3. Pénzmúzeum: a közönség digitális bevonása 

A múzeum két fő digitális platformja a COVID-19 előtti 
időszakban a weboldal és az online hírlevél volt, ez utóbbit 
kéthavonta küldték.

A múzeum 2020 márciusában a világjárványhoz kapcsolódó, 
a társadalmi érintkezés csökkentésére irányuló nemzeti 
intézkedések miatt bezárta kapuit. Az első kérdés az volt, 
hogy miként találhatják meg a legjobb módját a közönséggel 
való kapcsolattartásnak, hogyan tegyék hozzáférhetővé 
a gyűjteményeket és a tudást, és miként segítsenek az embereknek 
megérteni, hogy mi történik a gazdaságban.

Az első lépések a következőkből álltak: a weboldal használata 
a múzeum néhány multimédiás élményének biztosítására – például  
kvízjátékok, a korábbi kiállításokról és eseményekről szóló 
tájékoztató anyagok feltöltése –, valamint tematikus hírlevelek 
küldése egy-egy speciális témára összpontosítva, az érdeklődés 
felkeltése érdekében. A tervezőcsoporttal együtt számos 
oktatóanyagot készítettek, amelyeket a családok és a tanárok 
rendelkezésére bocsátottak, és létrehoztak egy online oktatási 
felületet.36 Ezekkel az intézkedésekkel a múzeum képes volt 
látható és releváns maradni a lezárások időszaka alatt is.  
Ez megmagyarázza, hogy a múzeum gyakori látogatóinak 
többsége miért tért vissza azonnal, amint a múzeum újra 
megnyitotta kapuit.

36  Elérhető a https://www.museudodinheiro.pt/en/events?m=7&y=2022&c=16 
címen.

https://www.museudodinheiro.pt/en/events?m=7&amp;amp;y=2022&amp;amp;c=16
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Ezzel párhuzamosan 2020 szeptemberében külön fiókot hoztak 
létre a múzeum számára az Instagramon a közösségi médiában 
való kommunikáció fellendítése érdekében, amelyet az utolsó 
pillanatban érkező információk közlésére is használnak. 

2022. május 18., azaz a múzeumok nemzetközi napja óta 
a weboldalon elérhető a múzeumban körbekalauzoló 360o-os 
virtuális túra, amely mintegy száz különösen érdekes pontot kínál 
képekkel, videóval és szöveggel.

Ezenkívül online előadásokat és egyéb oktatási tevékenységeket 
is biztosítanak az iskolák és speciális érdeklődésű csoportok 
számára. Ezek a múzeum fontos elérési pontját jelentik. Néhány 
előadás már hibrid formában kerül bemutatásra, azonos számú 
fizikailag jelen lévő és online csatlakozó résztvevővel. A távolból 
bejelentkező felhasználók Portugáliából, Brazíliából vagy más 
európai országokból származnak. 

A digitális technológiák és a kommunikáció felé történő gyors 
ütemű elmozdulás a múzeum weboldalának áttervezéséhez és 
modernizálásához vezetett. Ennek megfelelően 2022 második 
felében elindul a Pénzmúzeum új honlapja. A Banco de Portugal 
fő funkcióit bemutató online játékprojektet is kidolgoztak, amely 
2022 folyamán elérhetővé válik mind a Pénzmúzeum, mind 
a bank weboldalán.

4.  A Pénzmúzeum számokban

–  50 907 darabos gyűjtemény
–  1 200 tárgy az állandó kiállítás részeként
–  1 Nemzeti emlékmű 
–  2 435 m2 kiállítótér
–  9 kiállító tér
–  2 időszaki kiállító tér
–  1 Pénzügyi oktatási központ 
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2021 végéig 310 000 ember látogatott el a Pénzmúzeumba. Ezekkel 
az adatokkal Lisszabon leglátogatottabb múzeumai közé tartozik 
(6. táblázat). Többek között a hallomás útján terjedő propaganda és 
a speciális érdekcsoportok, például a pedagógusok és a kulturális 
sajtó körében szerzett jó hírnév magyarázhatja a múzeum elismert 
kulturális helyszínként elért sikereit. 

6. táblázat: A látogatók éves száma (1000-re kerekítve)

Év Látogatók száma

2016 59 000

2017 63 000

2018 63 000

2019 75 000

2020-2021 (COVID-19) 50 000

Forrás: Banco de Portugal

A Pénzmúzeum a főváros központjában található. Ennek 
következtében a külföldi látogatók az összes látogató 
egyötödét teszik ki. A fennmaradó 79%-on belül két nagyobb 
szegmens figyelhető meg a hazai közönség körében: az iskolák, 
illetve a családi utazások keretében szervezett kiscsoportok  
(2. diagram). Az összefüggő szegmensnek tekintett iskolák teszik 
ki a látogatóközönség nagy részét, különösen az iskolai napokon, 
amelyeken az oktatási programok és a célzott kommunikációs 
kampányok vonzereje érvényesül. Ők a COVID-19 járvány 
előtt a látogatók 20%-át adták, és ma már ismét elérik ezt az 
arányt. A korcsoportot tekintve a tanulók túlnyomó többsége 
az elsőtől a harmadikig tartó oktatási szintekhez tartozik 
(6–14 év). A középiskolában előnyben részesítik azokat, akik 
közgazdaságtant és menedzsmentet tanulnak. Ugyanakkor 
a szakképzések és más tantárgyak is motivációt jelentenek. 
A családok, kiscsoportok vagy kulturális turisztikai csoportok 
szintén fontos szegmensnek számítanak a nemzeti látogatók 
körében. 
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2. ábra: A múzeumlátogatók megoszlása

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália

A látogatók visszajelzései rendkívül pozitívak. Az ajánlási arány 
közel 100%-os, és a kulturális és oktatási tevékenységek utáni 
értékelések során a múzeum valamennyi szempont alapján magas 
pontszámot kapott (3. ábra).

3. ábra: Pénzmúzeum – a látogatók visszajelzései

Megjegyzés: 5 – legmagasabb pontszám; 1 – legalacsonyabb pontszám

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália
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Az Instagram-fióknak körülbelül 2700 követője van, és havonta 
átlagosan 120 új felhasználóval bővült (7. táblázat). Hetente 
átlagosan két-három poszt kerül közzétételre. 

7. táblázat: Múzeum honlapja és közösségi média (Instagram) 
megjelenése

Instagram követők (indulás: 2020 szeptember) 2720

Instagram-posztok (történetek nélkül) 137

Megtekintett oldalak száma (2021) 103 135

Forrás: Pénzmúzeum, Portugália
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Köszönetnyilvánítás

Ez a tanulmánykötet számos szakértő munkájának és 
gondolatainak gyümölcse, akik a Magyar Nemzeti Bank (MNB),  
illetve az MNB európai és ázsiai partnerintézményeinek 
munkatársaiként tevékenykednek. A szerkesztők mindenekelőtt 
szeretnének köszönetet mondani valamennyi szerzőnek az értékes 
közreműködésért, továbbá csapataiknak és szervezeteiknek 
a szerkesztési folyamat során tanúsított együttműködésért. 
Külön köszönet illeti többek között a kínai jegybank Digitális 
Pénz Intézetét (Digital Currency Institute at the People’s Bank of 
China, PBCDCI), a Banque de France-t, a Bank of Koreát (BOK), 
a Deutsche Bundesbankot és a Deutsche Bundesbank Alkalmazott 
Tudományok Egyetemét (University of Applied Sciences of 
the Deutsche Bundesbank), az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi 
Központ Zöld Pénzügyi Központját (Astana International 
Financial Centre Green Finance Centre, AIFC GFC), a Banco 
de Portugal Pénzmúzeumát és a Nemzetközi Fizetések Bankja 
Innovációs Központjának szingapúri központját (Bank for 
International Settlements Innovation Hub Singapore Centre) 
kiemelkedő támogatásukért.

Külön köszönet illeti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, Matolcsy 
Györgyöt, valamint Patai Mihály, Virág Barnabás és Kandrács 
Csaba alelnököket is a kötethez nyújtott támogatásukért és 
szakmai észrevételeikért. A kötet kamatoztatja azon éleslátásról 
tanúskodó észrevételeket és szerkesztői munkát is, amely az 
MNB Nemzetközi kapcsolatok igazgatósága szakértőinek, 
nevezetesen Horváth Marcell ügyvezető igazgatónak, 
valamint Boros Eszternek, Gulyás Zsófiának, Halász Fruzsina 
Franciskának, Mikes Veronikának, Nagy Ildikónak, Pintér Béla 
Luyinak, Puhl Györgyinek, Sándor Nóra Annának, Szakács 
Dániel Károlynak és Szabó Dávidnak köszönhető. A szerkesztők 
szeretnének köszönetet mondani továbbá Szombati Anikónak, 
az MNB digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért 
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felelős ügyvezető igazgatójának és Chief Digital Officernek és 
Fáykiss Péternek, a Digitalizációs igazgatóság igazgatójának, 
valamint az MNB valamennyi szakértőjének, akik hozzájárultak 
a kötet létrejöttéhez: Balázs Flórának, Danóczy Bálintnak, Kajdi 
Lászlónak, Kim Donátnak, Nyikes Ádámnak, Sajtos Péternek, 
Sándor Nóra Annának, Sárvári Balázsnak, Tischler Patriknak és 
Vida Orsolyának.

A szerzők köszönettel tartoznak Szűcs Péternek, Bencsik 
Péternek, Csonka Istvánnak és valamennyi közreműködő 
kollégának gondos munkájukért, amely nélkülözhetetlen volt 
a kiadvány megjelenéséhez. A szerzők különösen hálásak Kendall 
Logannek értékes észrevételeiért és a lektorálás során tanúsított 
alaposságáért.

A szerkesztők köszönetet mondanak Szabó Somának a kötet 
grafikai tervezésében végzett munkájáért. 
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