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A) rész

A Magyar Nemzeti Bank 
2006. évi üzleti jelentése 





Az infláció szempontjából kedvezõtlen év volt 2006. A de-

cemberi, egy évre visszatekintõ infláció 6,5%-os szintje meg-

haladja az év végi 3,5 százalékos célt, és kívül esik a ±1%-os

toleranciasávon is. Ezzel a jegybank inflációs célja – jelentõs

részben a monetáris politika hatókörén kívül álló tényezõk

miatt – a 2006-os évben nem teljesült. 2007-tõl kezdõdõen a

korábbi év végi célok helyett folytonos, jelenleg 3%-os szin-

ten megállapított középtávú célt követ a jegybank.

Az év elejére az inflációt meghatározó tényezõk hatásának kö-

szönhetõen az áremelkedés üteme az árstabilitásnak megfele-

lõ szint közelébe került, 2006 közepén azonban fordulópont

következett be, a termékek széles skáláján nõni kezdett az inf-

lációs nyomás. Szeptembertõl a kormány intézkedéseinek

eredményeként a szabályozott árak jelentõsen emelkedtek, és

az indirektadó-emelés is a termékek széles körét érintette.

Ezek az intézkedések jelentõs mértékben hozzájárultak ah-

hoz, hogy decemberben az egy évre visszatekintõ infláció há-

rom százalékponttal meghaladta a célt. A Monetáris Tanács

az év során 5 lépésben, összesen 2 százalékponttal emelte

irányadó kamatát abból a célból, hogy az infláció középtávon

a 3 százalékos célhoz térjen vissza.

A költségvetés egyenlege 2006-ban tovább romlott. Az állam-

háztartási hiány a GDP 9%-a körül alakult, az államadósság

mértéke meghaladja a GDP 60%-át. Az új EU-tagországok kö-

zül Magyarországon a legmagasabb a 10 éves állampapírho-

zam, amiben a költségvetési és külsõ egyensúlyi problémák mi-

atti magas kockázati prémium tükrözõdik. Az euro bevezeté-

sének korábbi, 2010-es céldátumát a kormány feladta, új cél-

dátumot nem jelölt ki. A kormány fiskális konszolidációt cél-

zó intézkedései rövid távon elsõsorban a bevételek növelésére

irányultak. Ennek hatására a költségvetési hiány a következõ

két évben várhatóan jelentõsen csökken, de rövid távon növe-

li az inflációt, és csökkenti a gazdaság versenyképességét.

A kiugróan magas magyar költségvetési és folyó fizetésimér-

leg-hiány megnövelte a forinteszközök sebezhetõségét. Az el-

várt prémium növekedése az év elsõ felében az árfolyam je-

lentõs mértékû leértékelõdését okozta. A Monetáris Tanács

kamatdöntései szerepet játszottak a befektetõi bizalom hely-

reállításában. Az év második felének árfolyam-erõsödése és

hozamcsökkenése azt mutatta, hogy a befektetõk szemében a

nyári mélyponthoz képest javult a gazdaságpolitika rövid tá-

vú hitelessége.

2006. november 10-én az MNB bejelentette, hogy 2007. ja-

nuár 9-tõl kezdve az addig irányadó eszközként használt két-

hetes lejáratú jegybanki betét helyett kéthetes futamidejû

MNB-kötvényeket bocsát ki. Az új eszköz bevezetésére annak

érdekében kerül sor, hogy elõsegítse a hitelintézetek haté-

kony likviditáskezelését és a pénzügyi piacok fejlõdését.

A hivatalos devizatartalékok nagysága 2006 folyamán 15,7

milliárd euróról 16,4 milliárd euróra nõtt. A tartalékok

szintje leginkább az elsõ negyedévben emelkedett, amikor az

ÁKK (Államadósság Kezelõ Központ Zrt.) 3 devizakötvényt

is kibocsátott. A legnagyobb csökkenés a második negyedév-

ben következett be egy lejáró dollárkötvény visszafizetésé-

nek köszönhetõen. 

Az ÁKK és az MNB adósságkezelési tevékenységéhez kapcso-

lódó devizapiaci mûveletek együttesen több mint egymilliárd

euróval, az Európai Uniótól kapott transzferek hozzávetõle-

gesen egymilliárd euróval növelték a tartalékállományt, míg

az ezek forintlikviditás-bõvítõ hatását ellensúlyozni hivatott,

elõre bejelentett euroeladások valamivel több mint egymilli-

árd eurónyi csökkenést okoztak.

A devizatartalékok szerkezetében és minõségében számottevõ

változás nem történt az elõzõ évekhez képest. A tartalékok je-

lenlegi szintje az optimális tartaléknagyság megállapításához

leggyakrabban használt mutatók alapján megfelelõnek mond-

ható. 

A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatban 2006 folya-

mán több fontos MNB elnöki rendelet lépett hatályba. Megje-

lentek azok a rendeletek, amelyek a tõkepiacról szóló törvény

szerint az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet és a hi-

telintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára és szabályzataira

vonatkozó követelményekrõl szólnak, és amelyek a nemzetkö-

zileg elfogadott követelményeknek is megfelelnek.

Az MNB átfogó munkaanyagot készített az euro magyaror-

szági bevezetésének legfõbb gyakorlati tennivalóiról a nemze-

ti átállási program összeállításának elõsegítése érdekében. 

A bank kezdeményezte az euro gyakorlati bevezetésére való

felkészüléssel kapcsolatos szakmai konzultációk megkezdését.

Ennek nyomán 2006 novemberében az MNB és a PM közös

szakértõi munkacsoportot hozott létre.

A forgalomban lévõ bankjegysorozat biztonságának növelése

érdekében 2006 áprilisában új biztonsági elemekkel ellátott

1000 forintos bankjegyek kerültek forgalomba. A forgalmi

sor fejlesztése mellett az 1956-os forradalom és szabadság-

harc 50. évfordulója alkalmából az 500 forintos forgalmi

bankjegybõl 15 millió darab, az 50 forintos forgalmi érmébõl

2 millió darab emlékváltozatot bocsátottunk ki.
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Az MNB készpénzforgalmazásának nagykereskedelmi jellegét

erõsíti a 2006-ban kiadott új szabályozás, amely valamennyi

ügyfélre és a készpénzben végzett összes mûveletre kiterjed. A

kibõvített Üzleti feltételeknek fontos részét képzi az MNB ál-

tal végzett váltási tevékenység szabályozása.

A Magyar Nemzeti Bank – a pénzügyi stabilitásért vállalt fe-

lelõsségébõl adódóan – aktívan részt vett a pénzügyi közvetí-

tõ rendszer elemzésében, a kockázatok feltárásában és széles

körû kommunikációjában. 2006-ban kiemelt feladatnak te-

kintettük a háztartások pénzügyi ismereteinek bõvítését, mi-

vel felméréseink szerint nagyon alacsony a magyar lakosság –

és különösen a fiatalok – pénzügyi kultúrájának szintje. Mivel

ez magában hordozza a kockázatok téves értékelésének, és a

nem megfelelõ döntések meghozatalának veszélyét, ezért az

illetékes szervezetekkel együttmûködve kezdeményeztük az

általános pénzügyi ismeretek felvételét a nemzeti alaptanterv-

be, ami hosszabb távon pozitívan hathat a pénzügyi stabilitás-

ra is.

Az alapvetõ pénzügyi ismeretek szintjének növelésén túl nagy

hangsúlyt fektettünk a pénzügyi stabilitási üzenetek szélesebb

körû elterjesztésében a közgazdasági érdeklõdéssel bíró, de

mélyebb szakmai ismeretekkel nem rendelkezõ olvasók és a

szakmai célközönség számára. Emellett kezdeményezõen lép-

tünk fel a pénzügyi szabályozási munkákban, így elsõsorban a

nyugdíjpénztári rendszer szabályozásával, az értékpapírosítás

jogi környezetének kialakításával kapcsolatos koncepció ki-

dolgozásában, valamint az új bázeli tõkeszabályozás európai

és hazai adaptációjának elõkészítésében.

A Magyar Nemzeti Banknak 2006-ban 14,6 milliárd forint

nyeresége képzõdött, a 2005. évi 21,4 milliárd forint veszte-

séggel szemben. Az eredmény javulását döntõen a devizaárfo-

lyam-változásból származó realizált eredmény növekedése

okozta. A forintárfolyam jelentõs évközi gyengülése követ-

keztében a hivatalos árfolyam számottevõen eltávolodott az

átlagos bekerülési árfolyamtól, aminek eredményeképpen a

devizaárfolyam-változásból származó, realizált nettó ered-

mény 66,4 milliárd forint nyereség volt, szemben az elõzõ év-

ben képzõdött 14,6 milliárd forint nyereséggel.

Az MNB gazdálkodási tevékenységét továbbra is a költség-

takarékosság jellemezte, a mûködési költségek a tervezett

elõirányzatokon belül alakultak és összegük alacsonyabb az

elõzõ évinél. A 2006. évi beruházások volumene lényegesen

meghaladta a korábbi éveket, elsõsorban a 2007 végén át-

adásra kerülõ Logisztikai Központ kivitelezési munkái kö-

vetkeztében.

Az MNB vezetése 2005-ben célul tûzte ki – a mûködés fejlesz-

tésének, hatékonyságának elõsegítése érdekében – egy kevés-

bé hierarchizált és szabályozott, közösen elfogadott érték-

rendszeren, normákon, irányelveken és felhatalmazáson ala-

puló új mûködési-vezetési modell bevezetését, ami rugalmas-

sága révén kevesebb erõforrás- és idõráfordítással gyorsabb,

kevésbé bürokratikus munkavégzést eredményez. A mûkö-

désfejlesztési intézkedések részeként az MNB szervezete lapo-

sabbá vált, az osztályvezetõi szint több szervezeti egység ese-

tében megszûnt, az igazgatói munkakörök száma is kéthar-

madára csökkent. A bank munkaerõ-gazdálkodását 2006-ban

a szervezeti-mûködési racionalizálás és a hatékonyságjavítás,

valamint a mûködésfejlesztési program folytatásához kapcso-

lódó intézkedések jellemezték, amelyek együttesen az MNB

átlaglétszámának 13,8%-os, zárólétszámának 739 fõre törté-

nõ csökkenését eredményezték.

MAGYAR NEMZETI BANK
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A társaság cégneve: Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.

Mûködési formája: részvénytársaság

Alapítási ideje: 1924

Tulajdonosa (részvényese): magyar állam – képviseli: a

pénzügyminiszter

Tevékenységi köre: a Magyar Nemzeti Bankról szóló tör-

vényben meghatározott

Jegyzett tõkéje: 10 milliárd forint

2.1. AZ MNB CÉLJA, ALAPFELADATAI

Az MNB speciális részvénytársaságként mûködõ jogi személy,

amely tevékenységét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

évi LVIII. tv.-ben (a továbbiakban: MNB tv.) meghatározott

körben végzi. A Magyar Nemzeti Bank a Központi Bankok

Európai Rendszerének tagja.

A bank elsõdleges céljairól, alapvetõ feladatairól, intézményi,

szervezeti, személyi, pénzügyi függetlenségérõl, mûködésérõl

rendelkezõ törvény – az Európai Közösséget Létrehozó Szer-

zõdés 105. cikkével összhangban – deklarálja, hogy az MNB

elsõdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegy-

bank csupán e cél veszélyeztetése nélkül – a rendelkezésére 

álló monetáris politikai eszközökkel – támogatja a kormány

gazdaságpolitikájának megvalósulását. 

Az árstabilitás megvalósítása (elérése és fenntartása) mellett,

illetve annak érdekében a bank a törvényben meghatározott

alapvetõ feladatait látja el, így: 

– meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát; 

– kizárólagos jogosultként törvényes fizetõeszköznek minõsü-

lõ bankjegyet és érmét bocsát ki, ideértve az emlékbankje-

gyet és emlékérmét is; 

– hivatalos deviza- és aranytartalékot képez és kezeli azt;

– a devizatartalék kezelésével és az árfolyam-politika végre-

hajtásával kapcsolatban devizamûveleteket végez;

– kialakítja és szabályozza a belföldi fizetési és elszámolási,

valamint értékpapír-elszámolási rendszereket, és felvigyázá-

si tevékenysége keretében figyelemmel kíséri azok tevé-

kenységét e rendszerek biztonságos és hatékony mûködése,

továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdeké-

ben;

– a feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat

gyûjt és hoz nyilvánosságra;

– támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását, valamint a pénz-

ügyi rendszer prudenciális felügyeletére vonatkozó politika

kialakítását és hatékony vitelét.

A fentieken túl az MNB más tevékenységet csak elsõdleges

célja és a felsorolt feladatok teljesítésének veszélyeztetése nél-

kül – jogszabályban meghatározott felhatalmazás alapján –

folytathat. 

A jegybanki függetlenség jegyében az árstabilitás elérését és

fenntartását szolgáló monetáris politikát, az annak érvényesí-

tését szolgáló eszközöket a bank az MNB tv.-ben foglalt kere-

tek között önállóan alakítja ki. Ilyen eszköz egyebek mellett,

hogy az MNB a számlavezetési körében betétet fogad el és

megfelelõ biztosíték ellenében – a törvény szerinti korlátozás-

sal – hitelt nyújt; nyílt piaci mûveletek és visszavásárlási meg-

állapodások keretében értékpapírokat vásárol, ad el és közve-

tít az azonnali és származtatott piacokon; saját értékpapírokat

bocsát ki; árfolyamokat és kamatokat befolyásol és határoz

meg; értékpapírokat számítol le (visszleszámítol); szabályozza

a kötelezõ tartalékot.

Az MNB számlavezetési tevékenysége törvény által meghatáro-

zott alanyi körre korlátozódik. A bank vezeti például a kincstá-

ri egységes számlát, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, az Államadósság Keze-

lõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a hitelinté-

zetek, az elszámolóházak, továbbá az Országos Betétbiztosítási

Alap és a Befektetõvédelmi Alap pénzforgalmi számláját.

2.2. AZ MNB SZERVEI, VEZETÕI

A Magyar Nemzeti Bank testületeirõl az MNB tv. és az abban

foglalt eltérésekkel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

IV. törvény rendelkezik.

A fenti két jogszabály alapján az MNB-nek – bár egyszemélyes

gazdasági társaságként mûködik – van közgyûlése, ahol a

magyar államot mint részvénytulajdonost a pénzügyminiszter

képviseli. A közgyûlés összehívására, határozatképességére és

hatáskörére vonatkozó szabályokat az MNB tv., a gazdasági

társaságokról szóló törvény és a bank alapszabálya tartalmaz-

za. A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapsza-

bály megállapítása és módosítása, a mérleg és az ered-

ménykimutatás megállapítása, a törvényes mûködés biztosíté-
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kát jelentõ könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díja-

zásának megállapítása. 

Az MNB tv. jövedelemszabályozásról szóló részének rendel-

kezései alapján a bank a közgyûlés döntése alapján fizet a

tárgyévi eredményébõl vagy az eredménytartalékból osztalé-

kot. 

A Magyar Nemzeti Bank Éves jelentése tekintetében, amely

két részbõl, az üzleti jelentésbõl és az éves beszámolóból áll,

a közgyûlés hatásköre elkülönül: az éves beszámoló vonatko-

zásában a hatáskör jóváhagyásra, az alapfeladatokról szóló

üzleti jelentés esetében – a jegybanki függetlenségre tekintet-

tel – az abban foglaltak tudomásulvételére terjed ki. 

Az Európai Unió elvárásaival összhangban az MNB vezetõ

tisztségviselõinek (elnök, alelnökök, a Monetáris Tanács

egyéb tagjai), továbbá a felügyelõbizottság tagjainak díjazását,

szemben más részvénytársaságokkal – a függetlenség további

garanciájaként – nem a közgyûlés, hanem az MNB tv. hatá-

rozza meg.

Az MNB alapfeladataival, az árfolyamrendszer megválasz-

tásával, valamint a hitelintézeteknek szükséghelyzetben

történõ rendkívüli hitelnyújtással kapcsolatos kérdésekben

a Magyar Nemzeti Bank legfõbb döntéshozó szerve a Mo-

netáris Tanács. A Monetáris Tanács tagjai az MNB elnö-

ke, az elnök által javasolt egy alelnök és a köztársasági el-

nök által hat évre kinevezett további tagok. A Monetáris

Tanács tagjainak száma legalább kilenc, legfeljebb tizenegy

tag azzal, hogy a 2004. december 29-én hatályba lépett, az

MNB tv.-t módosító 2004. évi CXXVI. tv. szerint a tör-

vénymódosítás hatálybalépésekor monetáris tanácsi tagság-

gal rendelkezõ alelnökök az eredeti megbízatásuk lejártáig

megõrzik tagságukat, azaz a tanács tagjainak száma átmene-

tileg meghaladja a 11 fõt. 

A Monetáris Tanács évente – az évi elsõ ülésen – elnökhelyet-

test választ, aki az elnököt akadályoztatása esetén helyettesí-

ti. 2006-ban a testület Auth Henrik alelnököt választotta meg

elnökhelyettesnek.

A monetáris tanácsi és az igazgatósági üléseken a pénzügymi-

niszter vagy az általa felhatalmazott személy is részt vesz a

kormány képviseletében, de szavazati jog nélkül, mivel az Eu-

rópai Unió irányelveivel összhangban a jegybanktörvény ki-

mondja: „Az MNB-t e törvényben meghatározott feladat-

körében a kormány nem utasíthatja”.

MAGYAR NEMZETI BANK
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A Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának tagjai (balról jobbra): dr. Szapáry György alelnök, Járai Zsigmond elnök, Adamecz Péter 

alelnök és Auth Henrik alelnök



A Monetáris Tanács tagjai a 2006. évben:

– Járai Zsigmond elnök – a Monetáris Tanács és az igazgató-

ság elnöke,

– Auth Henrik általános hatáskörû alelnök, a Monetáris Ta-

nács elnökhelyettese, az igazgatóság tagja,

– Adamecz Péter alelnök, az igazgatóság tagja,

– Dr. Szapáry György alelnök, az igazgatóság tagja,

– Dr. Bánfi Tamás, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Bihari Péter, a Monetáris Tanács tagja,

– Bihari Vilmos, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Csáki Csaba, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Hardy Ilona, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Kádár Béla, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Kopits György, a Monetáris Tanács tagja,

– Neményi Judit, a Monetáris Tanács tagja,

– Dr. Oblath Gábor, a Monetáris Tanács tagja.

A Monetáris Tanács döntéseinek végrehajtásáért, valamint az

MNB mûködésének irányításáért az igazgatóság felel. Hatás-

körébe tartozik egyebek mellett:

– az alapvetõ feladatok végrehajtásának irányítása, 

– a Monetáris Tanács által meghatározott alapelveknek meg-

felelõ piaci- és hitelkockázat-vállalást korlátozó limitek,

benchmarkok, valamint a partnerlimitek képzésére vonat-

kozó módszertan és a befektetési instrumentumok megha-

tározása, 

– az MNB mérlegérõl, illetõleg vagyon- és eredménykimu-

tatásáról, valamint az eredmény felosztásáról a közgyûlés

elé terjesztendõ javaslat elkészítése, az üzletvezetésrõl, a

bank vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról a közgyûlés-

nek szóló jelentés tervezetének jóváhagyása,

– a szervezettel és belsõ irányítással összefüggõ kérdések jóvá-

hagyása, ideértve az emberierõforrás-menedzsment rend-

szerek bevezetését és módosítását is, 

– a bank mûködésével, illetve feladatai ellátásával kapcsolatos

üzleti irányelvek, szakmai tervek és programok, valamint a

fejlesztési és mûködési költségterv jóváhagyása,

– az ügyrendjében meghatározott üzleti, illetve nem üzleti

döntések meghozatala, 

– az MNB-elnöki rendeletalkotás éves ütemtervének, vala-

mint a Monetáris Tanács által hozott döntésekkel összhang-

ban álló MNB-elnöki rendeletek szövegének jóváhagyása,

ide nem értve a jegybanki alapkamat és a kötelezõ tartalék-

ráta mértékérõl szóló MNB-elnöki rendeleteket,

– a felügyelõbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok te-

kintetében a belsõ ellenõrzési szervezet irányítása, valamint

a belsõ ellenõrzés tapasztalatainak és tervének megtárgya-

lása, 

– a kollektív szerzõdés lényeges módosítására irányuló javas-

lat elfogadása, 

– hitelintézeti válság esetén – a Monetáris Tanács által meg-

határozott alapelveknek megfelelõen

– a rendkívüli hitelnyújtással összefüggésben: az elfogadható

fedezetekhez kapcsolódó hitelminõsítési limitek, az elfo-

gadható fedezetek devizanemének és befogadási mértékei-

nek, továbbá a rendkívüli hitel kamatának meghatározása; 

– a hitelintézeti válság esetén alkalmazandó rendkívüli in-

tézkedésekrõl való döntés alapvetõ eljárási kérdéseinek

mindenkori szabályozása,

– bizottságok létrehozása, mûködtetése, ügyrendjük megálla-

pítása, munkaprogramjuk jóváhagyása, 

– az MNB befektetései tárgyában való döntés, 

– a kiemelt projektek létrehozása, 

– a Központi Bankok Európai Rendszere szakbizottságaiba

tagok jelölése, 

– a díjpolitika megállapítása.

Az igazgatóság azon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a

Monetáris Tanács vagy az igazgatóság mint testület kizáróla-

gos hatáskörébe, tagjai számára döntési jogköröket állapíthat

meg.

Az MNB operatív vezetõ testületeként mûködõ igazgatóság

legalább négy, de legfeljebb hat tagból áll. Tagjai a bank elnö-

ke mint az igazgatóság elnöke és a bank alelnökei. 

A Monetáris Tanács és az igazgatóság jogállására, hatáskö-

rére, feladataira, mûködésének rendjére vonatkozó rendel-

kezéseket az MNB tv., a gazdasági társaságokról szóló tör-

vény, a bank alapszabálya, szervezeti és mûködési szabályza-

ta, illetve az e testületek által megalkotott ügyrendek tartal-

mazzák.

Az igazgatóság által tagjai számára megállapított döntési jog-

körökben a döntések meghozatalát a döntések elõkészítésé-

vel, javaslatokkal, véleményezéssel szakmai bizottságok támo-

gatják. 

A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL RÖVIDEN 
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a Monetáris Tanács és az igazgatóság elnöke

Adamecz Péter

alelnök, a Monetáris Tanács tagja,

az igazgatóság tagja
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általános hatáskörû alelnök, a Monetáris Tanács
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Dr. Bánfi Tamás 

a Monetáris Tanács tagja

Dr. Bihari Péter

a Monetáris Tanács tagja

Dr. Csáki Csaba

a Monetáris Tanács tagja

Dr. Hardy Ilona

a Monetáris Tanács tagja

Dr. Kádár Béla

a Monetáris Tanács tagja

Kopits György

a Monetáris Tanács tagja

Neményi Judit

a Monetáris Tanács tagja

Dr. Oblath Gábor

a Monetáris Tanács tagja

Bihari Vilmos 

a Monetáris Tanács tagja



Az ALCO (Eszköz-forrás bizottság) feladata az MNB mér-

legét érintõ, devizában végzett tevékenységgel kapcsolatos

döntéshozatal támogatása. 

Az Audit és mûködési kockázatok bizottság az MNB el-

lenõrzési és mûködésikockázat-kezelési rendszerével kapcsola-

tos döntéshozatalt támogatja, megtárgyalja a könyvvizsgálói

stratégiát, valamint a mûködésikockázat-kezelés beszámolóját.

Fórumot biztosít az MNB ellenõrzési rendszere (belsõ ellenõr-

zés, könyvvizsgáló, felügyelõbizottság, Állami Számvevõszék)

által tett megállapítások utókövetésére, tapasztalatainak meg-

tárgyalására, megvalósulásának nyomon követésére. 

A Bankszakmai bizottság feladata a pénzügyi közvetítõ

rendszerrel kapcsolatos jegybanki döntések meghozatalának

támogatása, továbbá a Pénzpiaci Konzultatív Fórum emlékez-

tetõjének megtárgyalása, az ott elhangzott napirendi témák-

ról a fórum vezetõjének beszámoltatása. 

A Beruházási és költséggazdálkodási bizottság az igaz-

gatóság által meghatározott keretek között a beruházással és

költséggazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalát tá-

mogatja. 

A Kiemelt beruházási bizottság feladata a Logisztikai Köz-

ponttal kapcsolatos döntéshozatal támogatása, az igazgatósá-

gi döntések végrehajtásának és a beruházási program meg-

valósulásának ellenõrzése. 

A Monetáris bizottság a Monetáris Tanács döntéseinek vég-

rehajtásával kapcsolatos döntéshozatalt támogatja. Fórumot

biztosít a monetáris helyzet rendszeres áttekintésére – a mo-

netáris program és a tényleges monetáris folyamatok egybe-

vetésével – , továbbá a belföldi devizapiaci és forintpiaci tevé-

kenység összehangolására. 

Az Operatív válságkezelõ bizottság a hitelintézetek válsá-

gának felmerüléséhez kapcsolódó döntéshozatalt támogatja,

és megtárgyalja a válságszimulációs gyakorlat eredményét, ta-

pasztalatait. 

A Tulajdonosi bizottság az MNB befektetéseit érintõ dön-

tések meghozatalát támogatja. 

A Magyar Nemzeti Bank ellenõrzését a közgyûlés által meg-

választott könyvvizsgálón kívül az Állami Számvevõszék és a

felügyelõbizottság végzi. 

Az Állami Számvevõszéknek az MNB feletti ellenõrzési jog-

körérõl az Állami Számvevõszékrõl szóló törvény rendelke-

zik. Az Állami Számvevõszék ellenõrzi a Magyar Nemzeti

Bank gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló tör-

vényben foglaltak alapján folytatott, az alapvetõ feladatok

körébe nem tartozó tevékenységét. E körben az Állami Szám-

vevõszék azt ellenõrzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jogsza-

bályoknak, az alapszabályának és a közgyûlése határozatainak

megfelelõen mûködik-e.

A bank könyvvizsgálójára az Állami Számvevõszék tesz javas-

latot és visszahívását is kezdeményezheti a közgyûlésnél.

A felügyelõbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenõr-

zésének szerve. A felügyelõbizottság MNB tv.-ben meghatá-

rozott ellenõrzési hatásköre nem terjed ki a bank alapvetõ fel-

adataira és azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatásá-

ra. Így a gazdasági társaságokról szóló törvényben elõírt je-

lentését ezen korlátozásoknak megfelelõen készíti el.

A felügyelõbizottság hat tagja közül négy tagot – közöttük

a felügyelõbizottság elnökét – az Országgyûlés választ, egy

tag a pénzügyminiszter képviselõje, egy tag pedig a pénz-

ügyminiszter által megbízott szakértõ. Megbízatásuk az Or-

szággyûlés megbízatásának idõtartamára szól, és az Ország-

gyûlés megbízatásának megszûnéséig tart. A felügyelõbi-

zottság mûködése addig tart, amíg az új Országgyûlés az

alakuló üléstõl számított három hónapon belül az új fel-

ügyelõbizottsági tagokat megválasztja. Ha az új Országgyû-

lés az említett határidõig az új felügyelõbizottsági tagokat

nem választja meg, a felügyelõbizottság mûködése mindad-

dig tart, amíg az új Országgyûlés a felügyelõ bizottsági ta-

gokat megválasztja.

Az MNB felügyelõbizottságának tagjai a 2006. évben:

– Akar László, elnök,

– dr. Várhegyi Éva,

– Baranyay László,

– dr. Kajdi József,

– dr. Urbán László István,

– dr. Várfalvi István (2006. július 30-ig),

– Pichler Ferenc (2006. július 31-tõl).

Az Állami Számvevõszék és a felügyelõbizottság tekintetében

közös, hogy jegybanki alapfeladatot jelentõ tevékenységek el-

lenõrzésére nem jogosultak.

2.3. A JEGYBANK SZERVEZETE

A bank alapvetõ célja, hogy a szakmailag és a mûködési felté-

teleket tekintve a legkiválóbb jegybankok közé tartozzék. En-

nek jegyében folyamatosan korszerûsíti szervezetét is. 

Az európai uniós jegybankok között leghatékonyabbnak tar-

tott svéd jegybankkal végzett 2005. évi benchmarkingvizs-

gálat eredményei alapján végrehajtott hatékonyságjavító in-

tézkedések hatással voltak a szervezeti rendszerre is.

MAGYAR NEMZETI BANK
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2006. január 10-tõl a bank lényegesen egyszerûsítette szerve-

zeti felépítését. Az új, felhatalmazáson alapuló munkakultúra

lehetõvé tette a szervezeti hierarchia jelentõs leépítését. 

Míg 2005. január 1-jén 10 ügyvezetõ igazgató, 18 fõosztály

és 60 osztály volt, addig 2006. január 10-tõl 8 ügyvezetõ igaz-

gató, 8 szakterület, 21 funkció és 19 osztály van.

A jegybanki és a banki mûködésbõl adódó feladatok ellátásá-

ra hivatott munkaszervezet felépítését a 2006. december 31-

én hatályos szervezeti ábra szemléleti (lásd a 15. oldalon). 

Az MNB jogszabályban meghatározott, valamint mûködésé-

hez kapcsolódó feladatainak ellátását, a döntések végrehajtá-

sát az igazgatóságon és tagjain túl a bank operatív irányításá-

ért felelõs igazgatók irányítják és felügyelik. 

Az igazgatók a hozzájuk rendelt szervezeti egységek tevékeny-

ségét összefogva a következõ szakterületeket vezetik: Közgaz-

dasági és monetáris politika, Piaci mûveletek és statisztika,

Pénzügyi stabilitás és kockázatkezelés, Pénzforgalom és emisz-

szió, Általános titkárság, Emberi erõforrás és adminisztráció,

Banküzem, Tulajdonosi képviselet. Az igazgatókat – az elsõdle-

ges monetáris politikai döntéshozói funkciójuk mellett, a kö-

zöttük lévõ feladatmegosztásnak megfelelõen – az elnök, illet-

ve az alelnökök felügyelik.

A Magyar Nemzeti Bank igazgatói 2006. december 31-én:

– Barátossy Györgyné, Pénzforgalmi és emissziós szakterület,

– dr. Csentericsné Arnold Zsuzsanna, Emberi erõforrás és ad-

minisztrációs szakterület, 

– Garancsi György,  Tulajdonosi képviselet,

– dr. Gerhardt Ferenc, Banküzemi szakterület, 

– Hamecz István, Közgazdasági és monetáris politikai szakte-

rület,

– dr. Kálmán Tamás, Pénzügyi stabilitási és kockázatkezelés

szakterület,

– Sándor György, Piaci mûveletek és statisztika szakterület,

– dr. Urbán László, Általános titkárság.

2.4. AZ MNB KAPCSOLATA A KÖZPONTI
BANKOK EURÓPAI RENDSZERÉVEL 

Magyarország európai uniós csatlakozása az MNB számára

egyben a Központi Bankok Európai Rendszeréhez (KBER)

történõ csatlakozást is jelentette. A KBER az Európai Köz-

ponti Bankból és az EU nemzeti központi bankjaiból áll, irá-

nyító testületei az igazgatóság és az EKB igazgatóságának tag-

jaiból, valamint az eurót bevezetett tagállamok jegybankelnö-

keibõl álló Kormányzótanács. Az Általános Tanács az EKB

harmadik döntéshozó szerve, amelynek tagja az Európai Köz-

ponti Bank (EKB) elnöke, alelnöke, valamint az EU összes

tagországának elsõ számú jegybanki vezetõje. Ez utóbbi testü-

let elsõsorban a KBER egészét érintõ feladatokkal, az

euroövezet jövõbeni bõvülésével kapcsolatos kérdésekkel

foglalkozik és tanácsadói, koordináló feladatokat is ellát.

2007. január 1-jétõl az EU – és így a KBER – tagállamainak

száma Bulgáriával és Romániával 25-rõl 27-re, míg az eurót

bevezetõ országok száma Szlovéniával 12-rõl 13-ra bõvült.

A KBER-tagok egyben az EKB tulajdonosai is. A tulajdoni

arányokat a népességi és GDP-adatok alapján határozzák

meg, így 2006. december 31-ig Magyarország részesedése az

EKB-ban 1,3884%-ot tett ki. Mivel Magyarország még nem

vezette be az eurót, az EKB alapokmánya értelmében részese-

désének 7%-át, összesen 5,4 millió eurót (1,4 milliárd forint)

kellett az EKB tõkéjébe befizetnie a csatlakozás idõpontjában,

2004. május 1-jén. Bulgária és Románia EU-csatlakozásával

Magyarország részesedése az EKB-ban 1,3141%-ra, befizetett

tõkéje pedig 5,3 millió euróra (1,37 milliárd forint) csökkent.

Az EKB döntéshozó szerveinek munkájában fontos szerepet

játszanak az ún. KBER-bizottságok, melyek alapvetõen dön-

tés-elõkészítõ és koordinációs szerepet töltenek be a különbö-

zõ jegybanki funkciók szerinti munkamegosztásban, lefedve a

központi banki mûködés valamennyi területét, a monetáris

politikától kezdve a kommunikáción át a statisztikai adatszol-

gáltatásig. Az eurót még be nem vezetõ tagállamok központi

bankjainak szakértõi azokon a bizottsági üléseken vannak je-

len, ahol az Általános Tanács kompetenciája alá esõ kérdések

szerepelnek napirenden. (A jelenleg mûködõ 12 KBER-

bizottság tevékenységét a 3.10 fejezet mutatja be.)

A bizottságok egy évre elõre meghatározott ütemterv szerint,

átlagosan 5-6 alkalommal üléseznek és tanácskoznak a szak-

területüket érintõ aktuális kérdésekrõl. Az MNB vezetõi és il-

letékes szakértõi továbbra is aktívan vesznek részt ezeknek a

bizottságoknak, illetve a bizottságok által létrehozott munka-

csoportoknak a tevékenységében. A KBER-bizottsági munka

2006-ban is rendkívül hasznos fóruma volt a szakmai tapasz-

talatcserének, segítve az Eurorendszerhez való csatlakozási

felkészülésünket.

MAGYAR NEMZETI BANK
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3.1. MONETÁRIS POLITIKA

A monetáris politika keretei

A jegybanktörvény az MNB elsõdleges céljaként az árstabili-

tás elérését és fenntartását jelöli meg. A cél elérése érdekében

a jegybank az inflációs célkövetés rendszerében határozza

meg a monetáris politikát, figyelembe véve a forint euróhoz

rögzített ±15 százalékos árfolyam-ingadozási sávját. A kor-

mány és Magyar Nemzeti Bank a 2006. év végi inflációs cél

értékét közösen 3,5±1%-os szinten tûzte ki, 2007-tõl kezdve

pedig a középtávú 3%-os cél van érvényben. 

A Monetáris Tanács 2006-ban is az elõre meghirdetett ülése-

zési rendje szerint tartotta üléseit. Ennek megfelelõen csak

minden hónap második ülésén hozott döntést a jegybanki

alapkamat változtatásáról.

Az infláció alakulása

A 2006. decemberi, egy évre visszatekintõ infláció 6,5%-os

szintje meghaladja a 2006. év végi 3,5 százalékos inflációs

célt, és kívül esik a ±1%-os toleranciasávon is. Ezzel a jegy-

bank inflációs célja – jelentõs részben a monetáris politika ha-

tókörén kívül álló tényezõk miatt – 2006-ban nem teljesült.

2006 során az éves átlagos fogyasztóiár-index az elõzõ évi 3,6

százalékról 3,9 százalékra emelkedett, míg az éves átlagos

maginfláció 2,1 százalékról 2,3 százalékra nõtt.

2005 végére, 2006 elejére az inflációt meghatározó tényezõk

kedvezõ hatásának köszönhetõen az áremelkedés üteme az

árstabilitásnak megfelelõ szint közelébe került, miközben a

gazdaság egyensúlyi kockázatai hangsúlyozottan jelen voltak.

A kedvezõ inflációs alapfolyamatok és kilátások, illetve a fis-

kális kiigazítás szükségességének kettõssége jellemezte a

makrogazdasági képet egészen 2006 közepéig. A jó inflációs

teljesítmény mögött jelentõs részben a külfölddel versenyzõ

termékek inflációjának mérséklõdése állt, amit ezen javak

globális dezinflációja, az EU-csatlakozás, illetve a részben en-

nek nyomán átalakuló kereskedelmi struktúra együttesen

magyarázott. Az árstabilitás-közeli szint elérését emellett tá-

mogatta a 2006 januárjában hatályba lépett indirektadó-

csökkentés, a stabil és erõs euro-forint árfolyam és az ársta-

bilitással fokozatosan összhangba kerülõ bérinfláció is.

2006 közepén az infláció fordulóponthoz érkezett, és a ter-

mékek széles skáláján nõni kezdett az inflációs nyomás. Eb-

ben szerepe volt annak, hogy a korábbi években egyre in-

tenzívebbé váló termékpiaci verseny dezinflációs hatása

csökkenni kezdett, ami tükrözõdött a maginfláció növeke-

désében is. 2006 közepén a jelek már arra utaltak, hogy az

infláció a korábban vártnál is nagyobb mértékben felgyor-

sul, többek között a feldolgozatlan élelmiszerek árának ki-

ugró emelkedése, a bérinfláció felfutása és a gyengülõ fo-

rintárfolyam következtében. Szeptembertõl a kormány in-

tézkedéseinek eredményeként a szabályozott árak jelentõ-

sen emelkedtek, és az indirektadó-emelés is a termékek szé-

les körét érintette. Ezek az intézkedések jelentõs mértékben

hozzájárultak ahhoz, hogy 2006 decemberében az egy évre

visszatekintõ infláció három százalékponttal meghaladta a

célt. 

Az elsõdleges inflációgerjesztõ hatásokon túlmenõen a kor-

mányzati intézkedések az árazási viselkedésben és a bérmeg-

állapodásokban is változásokat okozhatnak, ugyanakkor az

intézkedések növekedés-visszafogó hatása – amennyiben az a

vártnál erõsebb – csökkentheti a második körös hatások ki-

alakulásának valószínûségét.
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3. Beszámoló az MNB 2006. évi tevékenységérõl

2004 2005 2006 2006

éves átlag I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év dec.

Maginfláció 5,8 2,1 2,3 0,6 1,0 2,8 4,7 5,0

Feldolgozatlan élelmiszerek 6,6 4,3 17,8 15,3 18,0 17,7 20,3 19,1

Jármûüzemanyag és piaci energia 6,6 8,6 7,8 8,4 9,5 8,7 4,8 5,5

Szabályozott árak 9,3 6,1 3,7 2,8 1,0 3,1 8,1 7,8

Fogyasztóiár-index 6,8 3,6 3,9 2,5 2,6 4,1 6,4 6,5

1. táblázat

A fogyasztóiár-index és komponensei 2006-ban

(százalékos változás az elõzõ év azonos idõszakához képest)



Árfolyam és kamatok

2006-ban a kedvezõ globális befektetõi hangulat és a tartósan

alacsony kockázati felárak ellenére a nemzetközi pénzügyi 

piacokat több átmeneti sokk is érte. Ebben a környezetben a

kiugróan magas magyar költségvetési és folyó fizetésimérleg-

hiány megnövelte a forinteszközök sebezhetõségét. Ennek

következtében a kockázati étvágy márciusi és júniusi csökke-

nése idején a forintárfolyam elszakadt a régió többi devizájá-

tól és a magas kockázatú, feltörekvõ országok eszközárainak

gyengülését követte. Júliusra az árfolyam az intervenciós sáv

közepéig gyengült, vagyis az év elejéhez képest 12 százalékkal

értékelõdött le. A hosszabb futamidejû állampapírok hozama

jelentõs mértékben megemelkedett.

Az inflációs kilátásokban – többek közt az év közepén beje-

lentett fiskális kiigazító lépések nyomán – bekövetkezett szá-

mottevõ romlás és a forinteszközöktõl elvárt kockázati pré-

mium jelentõs növekedése miatt a Monetáris Tanács 2006 jú-

niusa és októbere között öt lépésben, összesen 200 bázispont-

tal, 8 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. A monetáris

szigorítás összhangban volt a piaci szereplõk várakozásaival,

így nem okozott meglepetést a piacokon.

A kamatemelések hozzájárultak a piaci szereplõk bizalmának

helyreállításához. Az árfolyam az év második felében fokoza-

tosan visszaerõsödött év eleji szintjére, a hosszú hozamok pe-

dig a rövid kamatszint emelkedése ellenére mérséklõdtek. 

A hosszú forwardfelárak alakulása ugyanakkor azt mutatta,

hogy a gazdaságpolitikai hitelesség rövid távú javulása ellené-

re a befektetõk hosszabb távon továbbra is számottevõ mak-

rogazdasági kockázatokat látnak.

Új irányadó eszköz: az MNB-kötvény

2006. november 10-én az MNB bejelentette, hogy 2007. ja-

nuár 9-tõl kezdve az addig irányadó eszközként használt két-

hetes lejáratú jegybanki betét helyett kéthetes futamidejû

MNB-kötvényeket bocsát ki.

Az új eszköz bevezetésére annak érdekében került sor, hogy

elõsegítse a hitelintézetek hatékony likviditáskezelését és a

pénzügyi piacok fejlõdését. Az MNB-kötvény – szemben a

kéthetes jegybanki betéttel – többek között az alábbi elõnyök-

kel rendelkezik:

– Az MNB-kötvényt az MNB partnerei fedezetként felhasznál-

hatják a napközbeni fizetési forgalomban, így az új eszköz

hozzájárul a fizetési forgalom biztonságosabb mûködéséhez.

– Az MNB-kötvény a futamidõn belül szabadon forgatható,

így a hitelintézetek jobban tudják kezelni a likviditási hely-

zetük ingadozását.

– Az új eszköz a másodpiaci kereskedés és a repotevékenység

élénkülésén keresztül a bankközi piac hatékonyságát is fo-

kozhatja.

Az átállás monetáris politikai szempontból nem okozott vál-

tozást, az irányadó kamat szintje, valamint az irányadó eszköz

futamideje változatlan maradt. A kéthetes futamidejû MNB-

kötvények kibocsátáskori hozama megegyezik a mindenkor

érvényes jegybanki alapkamattal.

Az új eszköz igénybevételének technikai feltételei kismérték-

ben módosultak, azonban az MNB-kötvény kibocsátásának és

értékesítésének jelentõsebb feltételei megegyeznek a kéthetes

jegybanki betét kondícióival. Így az ajánlattétel ideje, a be-

nyújtott ajánlatok elfogadása, az eredményhirdetés, valamint

a pénzügyi teljesítés idõpontja nem változott az irányadó esz-

köz tekintetében.

Változások a forint- és devizapiaci mûveletek 

végrehajtásának feltételeiben

A folyamatos betéti és fedezett hitel típusú jegybanki rendel-

kezésre állás ügyletkötési ideje két lépcsõben módosult, így

2006 végétõl az MNB partnerei az említett kétféle típusú

ügyletre vonatkozó ajánlataikat 8.30–17.30 óra között nyújt-

hatják be.

Az ügyletkötési idõk meghosszabbítását egyrészrõl az EKB

eszköztárához való alkalmazkodás magyarázza, másrészt –

igazodva a meghosszabbodó VIBER-üzemidõhöz – az MNB

MAGYAR NEMZETI BANK
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partnerei az elszámolási nap végén, a bankközi tranzakciók

teljesítése után így még elhelyezhetik az MNB-nél likviditás-

feleslegüket, illetve likviditásigény esetén fedezett hitelt ve-

hetnek igénybe.

Az állami devizaforrás-bevonás piacra vezetése

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés devizaeszközeit a

2006-os év folyamán az MNB váltotta át forintra. A múltban

kialakult gyakorlatnak megfelelõen az MNB a kormányzati

devizakonverzió likviditási hatásainak semlegesítése érdeké-

ben az állami devizaforrás-bevonás egy részét a devizapiacon

értékesítette.

A költségvetés devizafinanszírozása 2006-ban mintegy 1,5

milliárd euro értékû, MNB-nél történõ nettó devizaátváltást

jelentett, amelyet az európai uniós transzferek további mint-

egy 1 milliárd euro nettó konverzióval növeltek. Az MNB en-

nek a hozzávetõlegesen 2,5 milliárd euro devizakonverziónak

egy részét a devizatartalékok szintjének növelésére fordította,

másik részét a likviditásfelesleg csökkentése érdekében – a

2004-ben kialakított gyakorlatnak megfelelõen – a devizapia-

con jelenítette meg: mivel az MNB továbbra sem kívánta be-

folyásolni a forint árfolyamának alakulását, ezért az eladások-

ra az év során sok részletben, kis tételekben és árelfogadó mó-

don került sor a bankközi devizapiacon, a piaci helyzet és az

OTC-piaci szokványok figyelembevételével. Az ügyletek le-

hetséges partnerei az MNB-nél devizapiaci limittel rendelke-

zõ hazai és külföldi hitelintézetek voltak.

3.2. A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER
STABILITÁSA 

A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi stabilitásért vállalt fele-

lõsségébõl adódóan 2006-ban is aktívan részt vett a pénzügyi

közvetítõ rendszer elemzésében, a kockázatok feltárásában és

széles körû kommunikációjában. Ennek eszköze volt mind a

Jelentés a pénzügyi stabilitásról címû kiadvány, mind számos,

e témában született szakmai elemzés, publikáció, valamint a

tudományos konferenciákon és a média különbözõ csatorná-

in a gazdaság szereplõihez eljuttatott üzenetek.

A Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2006 áprilisában jelent

meg. A kiadvány kulcsfontosságú szerepet töltött be a makro-

gazdasági egyensúlytalanságokból eredõ kockázatok azonosí-

tásában, és a lehetséges következmények elemzésében. A je-

lentés hangsúlyosan rámutatott, hogy az államháztartás és a

folyó fizetési mérleg évek óta fennálló jelentõs hiánya miatt

2006 elsõ felére elengedhetetlenné vált egy hiteles költségve-

tési kiigazítás. A kiigazítás elmaradása esetén fennállt volna a

veszélye a magyar gazdaság és a pénzügyi rendszer számára

jóval költségesebb, és nagyobb társadalmi megrázkódtatást

okozó piaci korrekció bekövetkezésének. A jelentõs egyen-

súlytalanságok magukban hordozták a forint leértékelõdésé-

nek és a hozamok számottevõ emelkedésének veszélyét.

Mindez az elmúlt években jelentõsen elterjedõ, és az újonnan

nyújtott hitelek között szinte kizárólagos pozíciót szerzõ de-

vizahitelek miatt az árfolyamkockázat ellen fedezetlen adós-

sággal rendelkezõ kis- és középvállalati szektort, valamint a

háztartásokat érintette volna különösen kedvezõtlenül. A fo-

rint hozamának emelkedése pedig a forintadósok törlesztési

terheit növelte volna meg számottevõ mértékben.

Az év közben bevezetett kormányzati kiigazító intézkedések

átmeneti inflációnövelõ és gazdasági növekedést csökkentõ

hatása a következõ években még kedvezõtlenül hat a pénz-

ügyi rendszer fejlõdésére, azonban hosszabb távon hozzájá-

rulhat egy kiegyensúlyozottabb növekedéshez.

Az MNB szakértõi a hazai pénzügyi stabilitási kockázatok

elemzése és értékelése mellett aktív szerepet vállaltak a nem-

zetközi pénzügyi stabilitási munkákban is. Ezek közül kieme-

lendõ az Európai Központi Bank (EKB) „Financial Stability

Review”, „EU Banking Sector Stability”, valamint az „EU

Banking Structures” címû kiadványaihoz és más EKB-

elemzések elkészítéséhez nyújtott szakmai segítség. Kezdemé-

nyezõen léptünk fel az új EU-tagállamokban megfigyelhetõ

devizahitelezés kockázatainak széles körû tudatosításában és a

téma nemzetközi szintre emelésében. Több külföldi jegybanki

szakértõ, az IMF képviselõi, a hazai piaci szereplõk és hatósá-

gok részvételével az MNB 2006 októberében nagy érdeklõ-

dést kiváltó konferenciát szervezett ebben a témában. A kon-

ferencia fontos üzenete volt, hogy bár a hazai bankok tudatá-

ban vannak a devizahitelezés kockázatainak és ezt egyre in-

kább figyelembe veszik a termékfejlesztés és a kockázatkezelé-

si rendszerek kialakítása során, összességében további jelentõs

elõrelépés szükséges az ügyfelek kockázati tudatosságának

erõsítése és pénzügyi jártasságának növelése érdekében.

A jegybank kiemelt feladatának tekintette 2006-ban a lakos-

ság pénzügyi ismereteinek bõvítését. Ezen cél érdekében elsõ

lépésben felmérte a középiskolás és fiatal felnõtt lakosság

pénzügyi ismereteinek szintjét, majd az eredmények alapján

összeállított egy pénzügyi alapismereteket tartalmazó kiad-

ványt, melyet eljuttatott a végzõs középiskolások számára. 

A felmérés legfontosabb következtetése, hogy rendkívül ala-

csony a fiatalok pénzügyi kultúrájának szintje, ami pénzügyi

stabilitási szempontból kedvezõtlen jelenség, mivel a kockáza-

tok téves értékeléséhez, nem megfelelõ döntések meghozata-

lához vezethet. Éppen ezért hosszabb távú megoldásként az il-

letékes szervezetekkel együttmûködve a jegybank kezdemé-

nyezte az általános pénzügyi ismeretek felvételét a nemzeti

alaptantervbe.

Az alapvetõ pénzügyi ismeretek szintjének növelésén túl a

bank nagy hangsúlyt fektetett a pénzügyi stabilitási üzenetek
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szélesebb körû elterjesztésére a közgazdasági érdeklõdéssel bí-

ró, de mélyebb szakmai ismeretekkel nem rendelkezõ olvasók

számára is. Ennek érdekében a kommunikáció új csatornája-

ként 2006-ban útjára bocsátotta a jegybank az MNB-szemle

nevû új kiadványt, melynek célja, hogy a különbözõ szakterü-

leteken folyó kutató, elemzõ munkáról közérthetõ módon

szóljon az olvasóközönségnek. A pénzügyi stabilitási témák

közül a hazai kis- és középvállalatok devizahitelezésének koc-

kázataival, a bankrendszer hatékonyságával, a dinamikus hi-

telexpanzióval és a fizetésképtelenségi szabályozás reformjá-

val kapcsolatban jelentek meg elemzések a kiadvány júniusi és

decemberi számaiban.

A szakmai célközönségnek szóló kommunikáció keretében

több jelentõs tanulmány jelent meg az MNB kiadványi soro-

zataiban és különbözõ szakmai folyóiratokban. A kutatási té-

mák a bankrendszer és a nem banki pénzügyi közvetítõ rend-

szer aktuális kérdéseinek széles körét ölelik át. Ezek között

említhetõk a banki könyvi koncentrációk kezelésével, a ban-

kok hitelezési veszteségének elszámolási gyakorlatával, a vál-

lalati szektor árfolyamkitettségével, a kelet-közép-európai or-

szágokban megfigyelhetõ gyors hitelnövekedéssel, valamint

az Európai Unió bankszektorainak hatékonyságával kapcsola-

tos kutatások, elemzések. A publikált tanulmányokon túlme-

nõen a szakmai kommunikáció része volt a bankok hitelezési

vezetõi körében végzett rendszeres felmérés, amelynek ered-

ményeit évente két alakommal teszi közzé a jegybank. A vála-

szok kiértékelése alapján fontos információkhoz jutnak a pia-

ci szereplõk és a jegybank a hitelkereslet és hitelkínálat várha-

tó alakulásáról és a bankok hitelezési politikájáról a vállalati

és a lakossági piacon.

A pénzügyi stabilitás támogatásának fontos eleme a megfele-

lõ mûködési környezet kialakítása, amelyben kiemelt szerep

hárul a pénzügyi szabályozásra. Ezen a téren különösen a

nyugdíjpénztári rendszer szabályozásával, és az értékpapírosí-

tás jogi környezetének kialakításával kapcsolatos koncepció

kidolgozása és a háttérelemzések elvégzése, valamint az új bá-

zeli tõkeszabályozás európai és hazai adaptációjához kapcso-

lódó munkákban való részvétel említendõ elsõ helyen. Ennek

keretében elkészült a hazai hitelbiztosítéki szabályozásról 

szóló tanulmány, és bank részt vett a fejlett kockázatmérési

módszerek felügyeleti elismerésének feltételeit tartalmazó

Validációs Kézikönyv kidolgozásában és más kapcsolódó

munkákban.

Nemzetközi szerepvállalások közül kiemelendõ a Committee

of European Banking Supervisors (CEBS) és az EKB illetékes

szakbizottságaiban, munkacsoportjaiban (BSC, WGMA,

WGDB stb.), az IMF pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódó prog-

ramjaiban, valamint a CEBS és az Európai Bankfelügyeleti Bi-

zottság (BSC) által létrehozott Task Force on Crisis

Management munkájában való aktív részvétel. A BSC egyik

kiemelt projektje volt 2006-ban egy EU-szintû válságszimulá-

ciós gyakorlat lebonyolítása, melynek elõkészítésében és szak-

mai irányításában az MNB szakértõi kulcsszerepet töltöttek

be. A gyakorlat célja azt volt, hogy egy feltételezett válság-

helyzetben tesztelje a jegybankok, a felügyeleti hatóságok és a

pénzügyminisztériumok együttmûködési készségét és képes-

ségét, valamint az intézmények közötti információmegosztás

hatékonyságát. A nemzetközi munkák és szerepvállalások so-

rán az MNB mindvégig szorosan együttmûködött a Pénzügy-

minisztérium és a PSZÁF munkatársaival. A pénzügyi stabili-

tási kérdésekben a három intézmény közötti együttmûködés

legmagasabb szintû hazai fóruma a Pénzügyi Stabilitási Bizott-

ság (PSB), mely 2006-ban is rendszeresen megtárgyalta az ak-

tuális stabilitási kérdéseket, továbbá foglalkozott az adatszol-

gáltatás és a pénzügyi szektor szabályozásának egyes straté-

giai kérdéseivel.

3.3. FIZETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍR-
ELSZÁMOLÁSI RENDSZEREK

Az MNB a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek vo-

natkozásában szolgáltatóként vezeti a hitelintézetek számláit,

amelyen azok a bankközi ügyletekbõl származó forintpozíció-

kat véglegesen teljesítik. Mûködteti a Valós Idejû Bruttó El-

számolási Rendszert (VIBER). A GIRO Elszámolásforgalmi

Zrt.-nek (GIRO Zrt.) és a Központi Elszámolóház és Értéktár

Zrt.-nek (KELER Zrt.) társtulajdonosa. Mindhárom elszámo-

lási rendszernek résztvevõje. 

Felvigyázóként az elszámolási infrastruktúra egészét tekintve

szabályozó, engedélyezõ, ellenõrzõ szerepet tölt be. A piaci

verseny szempontjából semleges partnerként pedig, az érin-

tettek együttes döntését igénylõ infrastruktúrafejlesztés elõse-

gítõje, katalizátora.

Szabályozási tevékenység

– 2006 februárjában megjelent a tõkepiacról szóló törvény

szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet üzlet-

szabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelmények-

rõl szóló 2/2006. (II. 15.) MNB elnöki rendelet. A rendelet

kiegészíti a tõkepiaci törvénynek az elszámolóházi tevé-

kenység végzésére jogosultak üzletszabályzatával és szabály-

zataival, valamint az általuk mûködtetett garancia- és bizto-

sítékrendszerrel kapcsolatos rendelkezéseit. Biztosítja, hogy

az ezekben a szabályzatokban meghatározottak megfelelje-

nek az ez irányú nemzetközi ajánlásokban megfogalmazott

alapelveknek és követelményeknek (BIS CPSS-IOSCO által

2001 novemberében kiadott, „Az értékpapír-elszámolási

rendszerekre vonatkozó ajánlások”).

– 2006. augusztus 1-jén jelent meg a hitelintézeti elszá-

molóházak üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó
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követelményekrõl szóló 11/2006. MNB elnöki rendelet.

Megalkotásánál az ez irányú nemzetközi ajánlásokban meg-

fogalmazott alapelveket és követelményeket (pl. a BIS által

2001 januárjában kiadott „A rendszerkockázati szempont-

ból fontos fizetési rendszerek alapelvei” címû kiadvány), va-

lamint az EKB-nak a TARGET-tel kapcsolatos iránymutatá-

sát is figyelembe vették. 

– Az MNB tv.-ben meghatározott szabályozási jogköröknek

megfelelõen 2006 novemberében megjelentek az új pénzfor-

galmi jogszabályok, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az

elektronikus fizetési eszközökrõl szóló 227/2006. (XI. 20.)

korm. rendelet, valamint a pénzforgalom lebonyolításáról

szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet. A jogalkotási mun-

ka kiterjedt a jelenlegi szabályozás teljes körû felülvizsgála-

tára és aktualizálására, különös tekintettel a 2001. évi szabá-

lyozás óta a piaci szereplõk által felvetett gyakorlati problé-

mákra és javaslatokra, a fizetési módok és a fizetési eszközök

terén bekövetkezett fejlõdésre, a bankváltás megkönnyítésé-

nek céljára, továbbá a tagországok közötti átutalásokat, va-

lamint az elektronikus fizetési eszközökkel végzett mûvelete-

ket illetõen az EU-jogharmonizáció teljessé tételére. 

Pénzforgalmi jegybanki ellenõrzési tevékenység

A középtávú helyszíni ellenõrzési koncepció alapján csökken-

tek az MNB helyszíni ellenõrzési feladatai, egyúttal a pénz-

forgalmi adatszolgáltatások helyszínen kívüli ellenõrzése a

korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott. 

2006-ban 5 banknál, 4 pénzfeldolgozó vállalkozásnál és két

elszámolóháznál (utóbbiaknál a PSZÁF-vizsgálatba bekapcso-

lódva) volt helyszíni ellenõrzés, ezenkívül 37 alkalommal le-

vélben kereste meg a jegybank a pénzforgalmi jelentésre kö-

telezetteket, kérve egyes jelentett adataik felülvizsgálatát. 

Az ellenõrzések tapasztalata, hogy a pénzforgalmi szabályokat

a hitelintézetek alapjában véve betartották, a bankszámlák

számáról és forgalmáról készített jelentések minõsége azon-

ban továbbra sem megfelelõ. A készpénz újra forgalomba ho-

zatalára vonatkozó elõírások ellenõrzése a hitelintézeteknél a

belsõ szabályozás hiányosságaira világított rá. 

A pénzfeldolgozó vállalkozások többségénél mind a pénzmo-

sás megelõzése területén, mind a szakmai tevékenységnél vol-

tak a belsõ szabályozást, az ügyfélazonosítást, a tevékenység

végzésének személyi és tárgyi feltételeit, a pénzfeldolgozás fo-

lyamatait, illetve a vélhetõen hamis bankjegyek kezelését

érintõ hiányosságok.

A helyszíni ellenõrzés során feltárt hibák kijavítására a jegy-

bank összesen 55 feladat végrehajtását írta elõ, valamint egy

elszámolóház esetében 3 javaslatot tett a mûködési megbízha-

tóság javítása érdekében. A helyszínen kívüli ellenõrzés 32

esetben az adatok módosításának szükségességét állapította

meg. Az elõírt feladatok teljesítését az MNB folyamatosan

nyomon követte.

A VIBER mûködése, fejlesztése

A VIBER tagjainak száma 2006-ban 38 volt, egy taggal több,

mint az elõzõ év végén. A Bankközi Klíring Rendszer (BKR)

és a VIBER forgalma együttes értékének 91,4%-át a VIBER-

ben számolták el, míg a forgalom tranzakciószámából a BKR

részesedett nagyobb mértékben, 99,57%-kal. A két rendszer

együttes elszámolási forgalma az évre elõrejelzett GDP-adat

37,6-szorosát teszi ki, 2005-ben a mutató értéke 29,8 volt.

A bankok által képzett napközbeni hitelkeret (amit az MNB

biztosít a fizetések lebonyolítása céljából, zároltatott értékpa-

pírok fedezete mellett a bankszámlaegyenleg kiegészítésére)

átlagos napi állománya 2006-ban 395,4 milliárd forint volt,

ami 6,3%-kal több a tavalyi adatnál. 

A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló likviditás napi átlag-

ban 3490 milliárd forint értékû VIBER és BKR együttes for-

galom elszámolását tette lehetõvé, ez az érték 36,8%-kal

meghaladja az elõzõ évi napi forgalmat. Az átlagos napi for-

galom a napi likviditás 3,7-szeresét tette ki az év folyamán,

szemben a megelõzõ év 3,0-szoros átlagával. Nemzetközi

összehasonlításban a VIBER egészének likviditása magasnak

mondható. 

A VIBER rendelkezésre állásának a szintje az elmúlt évben

99,7% volt, ami megfelel az elõzõ évek szintjének. A kiesett

üzemidõ 5 óra volt, amelynek oka egy késõi indulás és öt nap-

közbeni leállás volt. Két órát meghaladó üzemidõ-kiesés nem

volt. Ezen túlmenõen részleges hiba is adódott, amely csak a

szolgáltatás lassulását jelentette (pl. pénztári fedezetvizsgálat

manuális módon.) A készenléti tartalékrendszer igénybevéte-

lére nem került sor.

VIBER üzemidõ-hosszabbítás

2006. november 2-tõl a VIBER üzemideje meghosszabbo-

dott: a nyitási idõ változatlan, a rendszer zárása az eddigi

16.30 helyett 17.00 óra lett. Az üzemidõn belül fél órával

több idõ áll az ügyfelek által kezdeményezett fizetési megbí-

zások benyújtására (16.00 óráig), a DVP-tételek kezdeménye-

zésének záró idõpontja 16.30 óra lett. A változtatás a rend-

szer szolgáltatásának javítása érdekében történt. 

MA-CUG az ÁKK részvételével

A SWIFT fejlesztései megnyitották annak lehetõségét, hogy

az ÁKK csatlakozhasson hálózatához, így üzenetforgalmát pa-
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píros alapról elektronikus csatornába terelhette. A megoldás

az ún. MA-CUG szolgáltatáson (Member Administered

Closed User Group) alapszik. Az MNB mint SWIFT-tag

(member) hozott létre zárt felhasználói csoportot, amelynek

pillanatnyilag egyetlen tagja az ÁKK. A szolgáltatás 2006 má-

jusától mûködik. 

Bankközi együttmûködés

Tovább folytatódott a Fizetési Rendszer Fórum (FRF) kereté-

ben a szervezet döntéshozó testülete, a Fizetési Rendszer Ta-

nács által kijelölt feladatok kidolgozása a hat bizottság által

irányított számos munkacsoportban.

E feladatok végrehajtása közül a készpénz nélküli fizetések

körében ki kell emelni a „csoportos beszedés fizetési mód”

korszerûsítésével, a mobil fizetések helyzetével, a BKR meg-

újításával kapcsolatos munkát, a készpénz területén a hozzá

tartozó költség-, illetve hatékonysági mutatók kidolgozását.

Fontos szerepet játszottak az FRF szakértõi az EPC (Európai

Pénzforgalmi Tanács) által a SEPA (egységes euro pénzforgal-

mi térség) megvalósításával kapcsolatban kidolgozott páneu-

rópai fizetési és elszámolási modellek nemzeti konzultációra

bocsátott dokumentumaira vonatkozó hazai vélemény kiala-

kításában. 

Az õszi konferencia témáját az új, a pénzforgalmi szolgálta-

tásokról szóló EU-irányelv szolgáltatta. Az új irányelvet at-

tól függetlenül kell majd beépíteni a nemzeti jogba, hogy

adott tagország tagja-e az eurozónának vagy sem. Az irány-

elvtõl – egyebek mellett – azt várják, hogy a piacon új típu-

sú szolgáltatók fognak megjelenni, ami erõsödõ versenyt, ja-

vuló színvonalú, olcsóbb pénzforgalmi szolgáltatásokat fog

eredményezni. A pénzforgalmi alapszolgáltatások egysége-

sülnek, aminek következtében minden európai polgár és

vállalkozás számára elegendõ lesz akár egyetlen bankszám-

lát fenntartani, amivel az unió teljes területén lebonyolíthat-

ják fizetéseiket. 

3.4. DEVIZATARTALÉK-KEZELÉS

A tartalék tartásának céljai

Más jegybankokhoz hasonlóan, a Magyar Nemzeti Bank –

jegybanktörvényben is rögzített – egyik legfontosabb feladata

az ország devizatartalékainak kezelése. A devizatartalék a

jegybank azon likvid devizaeszközeit tartalmazza, amelyeket a

monetáris hatóság fizetési problémák esetén közvetlenül fel-

használhat, illetve amelyek árfolyampolitikai célú devizapiaci

intervenciónak fedezetét jelentik. Egy ország devizatartalékai

többféle célt szolgálhatnak, ezek közül azonban érdemes ki-

emelni a legfontosabbakat: 

– a monetáris politika támogatása (a forint meghirdetett árfo-

lyamsávon belül tartása érdekében végzett intervenció),

– tranzakciós célok (államadósság-kezelés támogatása, vala-

mint egy esetleges válság esetén az állam devizaigényének,

illetve a nem rezidensek követeléseinek kielégítése),

– vagyonfelhalmozás.

A tartaléktartás legfontosabb célja a monetáris politika támo-

gatása. Az árfolyamrendszer hitelességének egyik biztosítéka

a megfelelõ szintû tartalék, amely szükség esetén jegybanki

intervenciót tesz lehetõvé az árfolyamsáv védelme érdekében,

valamint támogatja a Gazdasági és Monetáris Unióba (GMU)

vezetõ úton a devizaárfolyamra vonatkozó maastrichti krité-

rium teljesülését. 2006-ban sem sávon belüli, nyílt, sem sáv-

széli, passzív intervencióra nem került sor.

A tranzakciós célok közül továbbra is az állami adósságkeze-

lés kiszolgálása volt a legfontosabb az elmúlt évben. 2006-ban

a magyar állam mintegy 3 milliárd eurónyi összegben vont be

devizaforrásokat, amely a kamat- és tõketörlesztésekkel net-

tósítva is több mint 1 milliárd euróval növelte a devizatarta-

lékok állományát, mivel az állam az MNB-nél váltja át devi-

zában bevont forrásait forintra. Az Európai Uniótól érkezõ

transzferek hozzávetõlegesen 1 milliárd euróval növelték a

tartalékokat. 

Az MNB tisztán vagyonfelhalmozás céljából továbbra sem kí-

ván tartalékot tartani. Törekszik viszont arra, hogy a minden-

kori, szükséges mennyiségû devizatartalék kezelésekor a ho-

zamszempontokat is érvényesítse, vagyis annak értékét felelõs

vagyonkezelõként megõrizze, és lehetõség szerint gyarapítsa.

A tartalék tartásának költségei növekedtek 2006-ban a ma-

gyar kötvénykibocsátások hitelfelárai tágulásának köszönhe-

tõen, de nem jelentõs mértékben. 

Befektetési politika

A befektetési irányelvek kialakításánál az MNB igyekszik át-

venni a fejlett országok központi bankjai által követett leg-

jobb gyakorlatot. Mint a központi bankok túlnyomó többsé-

ge esetében, az MNB által követett befektetési politika is

alapvetõen konzervatív. A konzervatív befektetési politika

esetünkben a klasszikus hozam–biztonság–likviditás célrend-

szer tekintetében az utóbbi kettõ elõtérbe helyezését jelenti,

így a tartalékkezelés célja az ezek fenntartása mellett elérhetõ

hozam maximalizálása. Befektetési univerzumunkat oly mó-

don korlátoztuk, hogy a vásárolható kötvénypiaci eszközök

maximális hossza 10,5 év, hitelminõsítésük AA-AAA lehet. A

hitelminõsítésen túl a felállított likviditási követelmények is a

fejlett országok, nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek, illet-

ve kormányügynökségek kibocsátásainak vásárlását teszik le-
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hetõvé, és kizárják a nagy árfolyam-ingadozást mutató érték-

papírok vásárlását.

A tartalékok devizaszerkezete tekintetében az euro játszik

meghatározó szerepet. Súlyát indokolja az ország árfolyam-

rendszere, az eurozónával való szoros gazdasági integrációja

és az államadósság devizaszerkezete is. Emellett dollárban is

tart tartalékot az MNB.

A tartalékportfólió szerkezetét tekintve az MNB megkülön-

böztet ún. likviditási és befektetési portfóliót mindkét devizá-

ban. A likviditási portfólió célja a napi szintû likviditási igény

maradéktalan kiszolgálása (kamat- és tõketörlesztések, inter-

venció, egyéb tranzakciók), így ezek nagysága napról napra

változik a befolyó, valamint a kifizetésre kerülõ tételekkel. A

tartalék nagyobb hányadát kitevõ befektetési portfóliók eseté-

ben nagyobb hangsúlyt kapnak a hozamelvárások. Bár az ér-

tékpapírok gyors és eredményes értékesíthetõsége itt is alapkö-

vetelmény, a befektetési állomány stabilitása – a piaci kilátá-

soktól függõen – hosszabb átlagos futamidejû kihelyezéseket is

lehetõvé tesz. Az elmúlt években tapasztalt pénz be- és kiáram-

lások nagyságának és szórásának figyelembevételével határoz-

za meg az MNB a két portfóliótípus egymáshoz viszonyított

arányát. Ennek alapján az MNB továbbra is a tartalék 20%-át

tartja a likviditási, 80%-át a befektetési portfóliókban.

A tartalék nagysága

A hivatalos (felhalmozott kamatokat is tartalmazó) devizatar-

talékok nagysága 2006 folyamán 15,7 milliárd euróról 16,4

milliárd euróra emelkedett. A tartalékok szintje leginkább az

elsõ negyedévben növekedett, amikor az ÁKK 3 devizaköt-

vényt is kibocsátott. A legnagyobb csökkenés a második ne-

gyedévben következett be egy lejáró dollárkötvény visszafize-

tésének köszönhetõen. Az év második felében számottevõ

változás nem volt. A tartalékok jelenlegi szintje az optimális

devizatartalék-nagyság megállapításához leggyakrabban hasz-

nált mutatók alapján megfelelõnek mondható. 

A tartalék állományának növekedéséhez leginkább az ÁKK

kötvénykibocsátásai és hitelfelvételei járultak hozzá. A janu-

árban kibocsátott (2014-es lejáratú) eurokötvény, a március-

ban kibocsátott (2013-as lejáratú) japán jen- és (2016-os lejá-

ratú) angolfont-kötvény, valamint a szeptemberi (2012-es le-

járatú) eurokötvény-rábocsátás több mint 2,6 milliárd euró-

val, az Európai Beruházási Banktól (EIB) felvett hitelek közel

0,4 milliárd euróval növelték a tartalékokat. Az áprilisban és

decemberben lejáró dollárkötvények visszafizetése ugyanak-

kor 0,8 milliárd eurónyi csökkenést, míg az ÁKK és az MNB

adósságkezeléshez kapcsolódó egyéb (hiteltörlesztésekhez,

kamatfizetésekhez, kamat- és devizacsere-ügyletekhez kap-

csolódó) devizamûveletei összesen közel egymilliárd euro

csökkenést okoztak.

Az Európai Uniótól érkezõ transzferek 1 milliárd euro befo-

lyást eredményeztek. A devizatartalék hozama mintegy 0,4

milliárd euróval járult hozzá a növekményhez. Az európai

uniós transzferek és a devizaforrás-bevonás forintlikviditás-

bõvítõ hatását ellensúlyozni hivatott euroeladások (piacra

vezetés) 1,1 milliárd euróval, a költségvetési körbe tartozó in-

tézmények megbízásából végrehajtott devizakifizetések 0,8

milliárd euróval csökkentették a tartalékokat. 

A pénzügyi kockázatok kezelése az MNB-ben

Az MNB alapfeladatainak ellátása során szükségszerûen pénz-

ügyi kockázatokkal szembesül. Alapelv, hogy a vállalt kocká-

zatok mértéke legyen ismert, a kockázatvállalás legyen tuda-

tos, és a szóban forgó kockázatok mértéke igazodjon az alap-

feladatok céljaihoz. A devizatartalék-kezelés pénzügyi kocká-

zatainak vállalható mértékét az MNB limitekkel korlátozza. 

A befektetéseket tartalmazó portfóliókra – viszonyítási alap-

ként – benchmarkokat állít fel, amelyek tükrözik az MNB

preferenciáit a kezelt tartalék értékének biztonságát, a tarta-

lék likviditását, valamint a tartalékon elvárt hozam nagyságát

illetõen. A devizatartalék-kezelési tevékenység teljesítménye

ezen referenciaportfóliókhoz viszonyítva kerül kimutatásra.

A tudatos kockázatvállalás 2006. évre vonatkozó kereteit ille-

tõen a Monetáris Tanács (MT) döntött: meghatározta a tar-

talék- és kockázatkezelés alapelveit, tudatosan vállalt kocká-

zatként jelölte meg a piaci, likviditási és hitelkockázatok kö-

rét, döntött a benchmarkpolitikáról és stratégiai benchmar-

kokat állapított meg, valamint meghatározta, hogy a bruttó

tartalékszerkezetben eszközoldalon mely devizanemek tartha-

tók.

Az MNB igazgatósága hagyta jóvá – az MT által meghatáro-

zott kereteken belül – a limitrendszert: a tartalékportfóliók

kockázatainak benchmarkokhoz képest engedélyezett maxi-
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2. ábra

A devizatartalékok nagyságának alakulása 2001-tõl
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mális eltéréseit, a partnerlimiteket és a tartalékkezelésben en-

gedélyezett befektetési instrumentumok körét. Az Eszköz-for-

rás bizottság (ALCO) az év folyamán havi rendszerességgel át-

tekintette a piaci folyamatokat és felülvizsgálta a bank kocká-

zati kitettségét.

A kockázatkezelési politika két fõ pillére a kétszintû bench-

markrendszer és a – részben a benchmarkokhoz kapcsolódó –

limitrendszer. A hozamkockázat preferenciákat és a teljesít-

ménymérést szolgáló benchmarkokat az üzleti területtõl füg-

getlen kockázatkezelési szervezeti egység havi rendszeresség-

gel felülvizsgálta. Szeptemberben a dollárportfólióra vonat-

koztatva taktikai benchmark felállítására került sor. A bench-

marktól való maximális eltérést az igazgatóság által meghatá-

rozott limitek korlátozták.

A bank külön stratégia alapján kezeli a befektetési és a likvi-

ditási portfóliókat. 2006-ban mind az euro-, mind a dollárbe-

fektetési portfólió benchmarkja magas hitelminõsítésû és leg-

feljebb 10,5 év hátralévõ futamidejû állampapírokat, vállalati

kötvényeket, pénz- és tõkepiaci eszközöket tartalmazott.

A benchmarkportfóliók – az eszközök hitelbesorolása és hát-

ralévõ futamideje szerinti – összetétele tükrözi a jegybankok-

ra jellemzõ konzervatív kockázatvállalási hajlandóságot. 

Az eurobefektetési portfólió hozama a 2006-os naptári évben

2,1 százalék volt, ami 0,21 százalékponttal haladta meg a

benchmarkját; a dollárbefektetési portfólió hozama 4,76 szá-

zalék volt, ami 0,35 százalékponttal volt magasabb a bench-

marknál. Az eurolikviditási portfólió éves hozama 2,86 száza-

lék volt szemben a benchmark 2,65 százalékos hozamával, a

dollárlikviditási portfólióé pedig 4,99 százalék volt a bench-

mark 4,84 százalékával szemben.

Az év utolsó napján az MNB teljes devizamérlegének kamat-

kockázata kockáztatott érték (VaR) mutatóval kifejezve (1 hó-

napos horizonton és 95 százalékos konfidenciaszinten) 46 mil-

lió euro, míg a befektetési portfóliók benchmarkoktól vett el-

térési hibája (tracking error) ugyancsak 95%-os konfidencia-

szinten 6 millió euro volt. A nettó nyitott devizapozíció koc-

káztatott értéke – az euróhoz mérten, 1 napos idõhorizonton,

95%-os konfidenciaszint mellett – ugyanekkor 83 ezer eurót

tett ki. A mértékek nagysága tükrözi a kockázatvállalási politi-

kában lefektetett konzervatív irányelvek megvalósulását.

Mûködésikockázat-kezelés 

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok alapján az MNB

2006-ban megreformálta mûködésikockázat-kezelési rendszerét.

Az új rendszer bevezetésének megalapozásaként, az „Audit bi-

zottság” átalakult „Audit és mûködési kockázatok bizottság-

gá”, így a bizottság a mûködésikockázat-kezelés elsõ számú

beszámolási fórumává, valamint a kockázatok központi elfo-

gadásának intézményévé vált. 

Átalakult a mûködési kockázatok éves felmérésének és elem-

zésének rendszere, valamint új módszerként elindult a mûkö-

dési kockázati események és a kulcskockázati tényezõk köz-

pontosított gyûjtése és elemzése.

Fontos cél volt, hogy az új rendszer legyen egyszerûbb, még-

is több és hasznosabb információt biztosítson a bank vezetõ-

sége számára, a bank mûködési kockázatokkal kapcsolatos

helyzetérõl, a bekövetkezett kockázati eseményekrõl, azok

hatásáról, valamint a kockázatok bekövetkezési valószínûsé-

gének megváltozásáról.

A bank az elõzõ évekhez hasonlóan különös figyelmet fordít

üzletmenet-folytonossági rendszerének szinten tartására, illet-

ve fejlesztésére. 

3.5. EMISSZIÓS TEVÉKENYSÉG 

A Magyar Nemzeti Bank egyik alapvetõ feladata, hogy az or-

szágos készpénzforgalmat ellássa megfelelõ mennyiségû, mi-

nõségû és címlet-összetételû bankjegyekkel és érmékkel. En-

nek a feladatának a jegybank a 2006-os év folyamán mara-

déktalanul eleget tett.

Az MNB a forgalomban lévõ bankjegysorozat biztonságának

növelése érdekében 2006 áprilisában új biztonsági elemekkel

(vörösréz színû, hologram hatású fémcsík, gyöngyházszínû

irizáló nyomat) ellátott 1000 forintos bankjegyeket hozott

forgalomba. Az 1000 forintos bankjegy korábban kibocsátott

típusai továbbra is forgalomban maradtak. 

2006 októberében az 1956-os forradalom és szabadságharc

50. évfordulója alkalmából az 500 forintos forgalmi bank-

jegybõl 15 millió darab, és az 50 forintos forgalmi érmébõl 2

millió darab került forgalomba.

A jegybank szükségesnek tartotta, hogy megfelelõ szabályo-

zást alakítson ki valamennyi ügyfelére és a készpénzben vég-

zett összes mûveletre vonatkozóan. A kibõvített Üzleti feltéte-

lek 2006. június 1-jén léptek hatályba. Ennek részeként fon-

tos lépés volt az MNB által végzett váltási tevékenység Üzleti

feltételekben történõ szabályozása. A címletenként 100 darab

feletti címletváltás terén a nagybani kiszolgálás valósult meg

azáltal, hogy az MNB váltásra csak pénzfeldolgozó szervezet

által elõzetesen feldolgozott készpénzt fogad. A címletenként

100 darabot meg nem haladó váltási szolgáltatással az MNB

továbbra is bármely ügyfél rendelkezésére áll.

A jegybank felülvizsgálta területi hálózatának készpénzforgal-

mazásban betöltött szerepét, mûködésének hatékonyságát és
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úgy döntött, hogy a gyõri és a kecskeméti regionális emisszi-

ós központokat bezárja. A budapesti központ mellett 2006 II.

negyedévétõl 2 vidéki központ, a székesfehérvári és a debre-

ceni lát el készpénzforgalmazási feladatokat.

Az MNB 2006-ban rendeletben [1/2006. (II. 15.) MNB ren-

delet a magyar törvényes fizetõeszköz és az euro utánzatáról]

szabályozta a magyar törvényes fizetõeszköz és az euroután-

zat készítésének rendjét, meghatározva az engedély nélkül ké-

szíthetõ szabályszerû, az engedéllyel készíthetõ és a tiltott

utánzatokat.

Forgalomban lévõ készpénz

2006 végén 1960 milliárd forint értékû készpénz volt forga-

lomban, 15%-kal, 254 milliárd forinttal több, mint az azt

megelõzõ év végén. A készpénzállomány értéke 2006 éves át-

lagában 18%-kal nõtt, amely lényegesen meghaladja a 2005.

évi 10%-os növekedési ütemet. 

A forgalomban lévõ készpénz értékének évközi változása

annyiban tért el a korábbi évektõl, hogy az év végi ünnepek

miatt jelentkezõ éves csúcs kevésbé volt markáns 2006-ban,

mint az elõzõ években. December közepén 120 milliárd fo-

rinttal nõtt a forgalomban lévõ készpénz mennyisége a no-

vember végi állományhoz képest, mely 13%-os növekedést je-

lent az elõzõ év hasonló idõszakához viszonyítva.

Az év közben átlagosan forgalomban lévõ készpénz folyó áras

GDP-hez viszonyított aránya – a készpénz GDP-nél nagyobb

növekedési üteme következtében – az elmúlt évi 7,1%-ról

7,8%-ra nõtt. 

Forgalomban lévõ bankjegyek

A forgalomban lévõ bankjegyállomány értéke 2006-ban 2005

végéhez képest 15%-kal nõtt, és év végére elérte az 1926 mil-

liárd forintot. A forgalomban lévõ bankjegyek darabszáma

ennél kisebb mértékben, 11%-kal emelkedett a nagy címletek

további térnyerése miatt. Valamennyi bankjegycímlet

mennyisége növekedett, a 20 000 forintosok száma azonban

átlagon felül, 25%-kal gyarapodott. Jelentõs mértékben,

17%-kal nõtt az 500 forintosok forgalomban lévõ állománya

is. A növekedés fõ oka az 500 forintos forgalmi bankjegy em-

lékváltozatának megjelenése, melynek egy részét valószínûleg

emlékként félretették, ezért az kikerült a napi forgalomból. A

2006 áprilisában kibocsátott új ezerforintos bankjegy
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2005 2006 Változás

milliárd forint %

Bankjegyek 1675,3 1926,0 250,7 115,0

Érmék 27,5 29,8 2,3 108,4

Forgalmi készpénzállomány 1702,8 1955,8 253,0 114,9

Emlékpénzek 3,2 4,0 0,8 125,0

Forgalomban lévõ készpénz 1706,0 1959,8 253,8 114,9

2. táblázat

A forgalomban lévõ készpénz állományának alakulása az év utolsó napján

3. ábra

A forgalomban lévõ készpénz értékének alakulása
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4. ábra

A folyó áras GDP és a forgalomban lévõ készpénz

éves átlagos értékének növekedése 1996-os bázison
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mennyiségének aránya a forgalomban lévõ összes ezerforin-

tos mennyiségén belül év végére elérte a 40%-ot.

Forgalomban lévõ érmék

2006 végén 2801 millió darab érme volt forgalomban, 10%-

kal, 256 millió darabbal több, mint az elmúlt év azonos idõ-

szakában. A növekmény 67%-a – a korábbi évekhez hasonló-

an – a kis címletû (1 és 2 forintos) érmék átlagot meghaladó

mértékû kiáramlásából származott. 2006-ban az 50 forintos

érmék állományának növekedése volt a legdinamikusabb,

13%. Ennek oka, hogy 2006-ban az MNB a Magyar Vörös-

kereszt fennállásának 125. évfordulója alkalmából, valamint

az 1956-os forradalom emlékére az 50 forintos forgalmi ér-

mét emlékváltozatban bocsátotta ki, 2-2 millió példányban,

amelyek nagy része – különlegességük miatt – már nem vesz

részt a forgalomban, eltették emlékbe. 2006 során a forga-

lomban lévõ érmék értéke 8,4%-kal (2,3 milliárd forinttal)

emelkedett.

Készpénzforgalmazás

2006-ban az MNB 3688 milliárd forint értékû készpénzfor-

galmat bonyolított le, amely 6,3%-kal kevesebb, mint 2005-

ben. Ezen belül darabszámban is mérséklõdött a forgalom, az

MNB 335 millió darab bankjegyet fizetett ki, és a bankok 306

millió darab bankjegyet fizettek be a jegybankba, ami 11, il-

letve 3%-kal alacsonyabb a megelõzõ évi ki- és befizetésnél.

A készpénzpiac hatékonyságának növekedését jelzi, hogy az

MNB készpénzforgalmazásban betöltött szerepe tovább mér-

séklõdött 2006-ban. A bankjegyek jegybanknál történõ meg-

fordulásának gyakorisága (MNB által feldolgozott bankje-

gyek/forgalomban lévõ bankjegyek) a 2005-ben mért 1,3-rõl

2006-ra 1,1-re csökkent. 

Ezzel párhuzamosan az MNB 2006-ban tovább erõsítette a

jegybankon kívüli pénzfeldolgozási tevékenység ellenõrzését.

A forgalomban lévõ bankjegyek megfelelõ minõségének biz-
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Címletek
Mennyiség Érték Megoszlás (%)

millió darab millliárd forint mennyiség érték

20 000 forint 43,3 865,5 14,8 44,9

10 000 forint 83,7 836,7 28,6 43,5

5 000  forint 22,7 113,6 7,7 5,9

2 000 forint 18,1 36,3 6,2 1,9

1 000 forint 50,3 50,3 17,2 2,6

500 forint 28,5 14,3 9,7 0,7

200 forint 46,4 9,3 15,8 0,5

Összesen 293,0 1926,0 100,0 100,0

3. táblázat

Forgalomban lévõ bankjegyek az év utolsó napján

Címletek
Mennyiség Érték Megoszlás (%)

millió darab millió forint mennyiség érték

100 forint 146,3 14 631 5,2 49,1

50 forint 98,6 4 931 3,5 16,6

20 forint 187,8 3 757 6,7 12,6

10 forint 223,6 2 236 8,0 7,5

5 forint 307,2 1 536 11,0 5,2

2 forint 846,3 1 692 30,2 5,7

1 forint 990,8 991 35,4 3,3

Összesen 2800,6 29 774,0 100,0 100,0

4. táblázat

Forgalomban lévõ érmék az év utolsó napján



tosítása érdekében folytatta az elõzõ évben bevezetett új el-

lenõrzési tevékenységét: a hozzá befizetett készpénz minõsé-

gét rendszeresen vizsgálta a feldolgozó szervezet jelenlétében.

A piaci szereplõk gépesítésének erõteljesebb támogatása céljá-

ból az MNB intézményesítette a közte és a pénzfeldolgozási

tevékenységet végzõ szervezetek közötti együttmûködést. 

E munka keretében az MNB folyamatos technikai segítséget

nyújt a jegybankon kívül alkalmazott bankjegyfeldolgozógé-

pek beállításához.

A készpénzhamisítás megelõzését, visszaszorítását

szolgáló tevékenység

A Magyar Nemzeti Bank végzi az országban elõforduló ha-

misgyanús forint-, illetve külföldi bankjegyek és érmék szak-

értõi vizsgálatát.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében létrehozott

Nemzeti Készpénzszakértõi Központ tevékenységének súly-

ponti eleme 2006-ban a készpénzhamisítás elleni hatékony,

összehangolt, nemzeti szintû fellépést biztosító intézmények-

kel, elsõsorban az ORFK-val való együttmûködés szorosabbá

tétele volt. 

A korábbi évek enyhe emelkedését követõen 2006-ban a fo-

rintbankjegyek hamisításának mértéke nem nõtt tovább, meg-

állt a 2005-ös szinten. A Magyar Nemzeti Bank szakértõi az

elmúlt év során 9809 esetbõl származó, 10 507 darab kész-

pénzforgalomból kiszûrt forinthamisítványt regisztráltak. 

A leggyakrabban hamisított címlet 79%-os részarányával az

1000 forintos volt. A címlet hamisításának visszaszorítása ér-

dekében, 2006 áprilisában új biztonsági elemekkel ellátott

1000 forintos bankjegyek kibocsátása vette kezdetét. A bank-

jegyeket nyomdai eljárással továbbra sem hamisították, vala-

mennyi lefoglalt hamisítványt irodai sokszorosító eszközzel

(színes fénymásoló, printer) állították elõ. A hamisítás mérté-

ke a készpénzforgalom biztonságát nem veszélyezteti. 2006-

ban egymillió forgalomban lévõ bankjegyre átlagosan 38 da-

rab hamis bankjegy jutott, amely arány kedvezõbb az eurozó-

na adatánál. 

Az elõzõ évhez viszonyítva a forgalomból lefoglalt valutaha-

misítványok darabszáma – bár kismértékben emelkedett –, to-

vábbra is kedvezõ. Ezen belül a hamis eurobankjegyek elõfor-

dulása 15%-kal csökkent, összességében nem jelentõs. 2006-

ban mindössze 691 darab forgalomból kiszûrt euro-

hamisítványt vizsgáltak szakértõink.

Emlékérme-kibocsátás

A Magyar Nemzeti Bank 2006-ban nyolc emlékérmét, két for-

galmi érmét és egy forgalmi bankjegy emlékváltozatot bocsá-

tott ki. Ebben az évben az emlékérmék iránti kereslet jelentõ-

sen nõtt.

A Ford T-modellrõl 1000 forint névértékû kupronikkel em-

lékérmét, Bartók Béla születésének 125. évfordulójáról, a

munkácsi várról, a Fertõ kultúrtájról, a nándorfehérvári dia-

dal 550. évfordulójáról és az esztergomi bazilikáról pedig

5000 forint névértékû ezüst emlékérmét bocsátott ki az

MNB. A Magyar Vöröskereszt fennállásának 125. évforduló-

ja alkalmából az 50 forintos címletû érme emlékváltozatát

hozta forgalomba a bank. Az 1956-os magyar forradalom és

szabadságharc 50. évfordulója alkalmából négyféle emlék-

pénzt jelentetett meg a jegybank: a már említett 50 forintos

forgalmi érme és 500 forintos bankjegy emlékváltozatán kívül

100 000 forint névértékû arany, valamint 5000 forint névér-

tékû ezüst emlékérmét. 

3.6. STATISZTIKAI SZOLGÁLAT

Az MNB statisztikai tevékenysége

A 2001. évi LVIII. a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény

4. §-a a jegybank alapfeladatai közé sorolja a feladatai ellátá-

sához szükséges statisztikai információk gyûjtését, informáci-

ós rendszer mûködtetését és statisztikai publikációk közlését.  

Az MNB – mint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó

szervezet – statisztikai tevékenységét a személyes adatok vé-

delmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

évi LXIII. törvénnyel összhangban a statisztikáról szóló 1993.

évi XLVI. törvény is szabályozza.

Az MNB statisztikai tevékenysége magában foglalja a jegy-

banki feladatainak ellátásához szükséges adatok gyûjtését, át-

vételét, feldolgozását, információs rendszerek létrehozását,

mûködtetését, az adatok elemzését, közzétételét és a nemzet-

közi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

A statisztikai adatgyûjtéseket az MNB évente vizsgálja felül,

és az adatszolgáltatásokat egy naptári évre írja elõ. A 2007.

évre érvényes adatszolgáltatásokat a jegybank a 22/2006. (XI.

24.) MNB rendelet és a 2007. évi Országos Statisztikai Adat-

gyûjtési Program (OSAP) keretében rendelte el. Az MNB ren-

delet – egy meghatározott ütemtervet követve – olyan adat-

gyûjtéseket is tartalmaz, amelyeket az MNB korábban az

OSAP keretében írt elõ.

Az MNB-ben folyó statisztikai munka három nagyobb szaksta-

tisztikai területet fog át: a jegybankban készülnek a monetáris

és a fizetésimérleg-statisztikák, valamint a pénzügyi számlák. 

A monetáris statisztika a monetáris pénzügyi intézmények (a

hitelintézetek, a pénzpiaci alapok és a jegybank) mérlegada-
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tainak feldolgozásával a hitel- és pénzállományok alakulásá-

ról és az egyes szektorok monetáris pénzügyi intézményekkel

szembeni pozíciójának változásáról ad információt. A mone-

táris statisztika részét képezi a piaci – nem pénzügyi vállalati,

háztartási, bankközi – kamatstatisztikák készítése is. 

A fizetési mérleg és az ahhoz kapcsolódó állományi statiszti-

kák a gazdaság szempontjából rezidensek és nem rezidensek

közötti gazdasági mûveletekrõl, a követelések és tartozások

állományáról, illetve azok változásáról adnak információt. 

A pénzügyi számlák a magyar gazdaság pénzügyi eszközeit és

kötelezettségeit, illetve a pénzügyi vagyon változásának össze-

tevõit mutatják be. A pénzügyi számlák a nemzeti számlák

rendszerének szerves részét képezik, és hasznos segítséget

nyújtanak a pénzügyi közvetítõrendszer fejlõdésének és fej-

lettségének vizsgálatához, a gazdasági szereplõk finanszírozá-

si kapcsolatainak elemzéséhez. A pénzügyi számlákhoz szoro-

san kapcsolódó értékpapír-statisztika az értékpapírok letétke-

zelõinek jelentéseire épül, az állampapírok, a befektetési je-

gyek és a tõzsdei részvények állományairól és azoknak a gaz-

daság szereplõi közötti megoszlásáról ad képet. A MNB

2004-tõl részt vesz az államháztartás finanszírozására és az ál-

lamadósságra vonatkozó ún. „túlzotthiány-eljárás” (EDP) je-

lentés összeállításában, amelyet az uniós tagsági kötelezettsé-

ge alapján kell Magyarországnak elkészítenie. A jelentés, me-

lyet az MNB a Központi Statisztikai Hivatallal és a Pénzügy-

minisztériummal közösen állít össze, az államháztartás hiá-

nyára és az államadósságra vonatkozó legfontosabb mutató-

kat tartalmazza.

A 2006. évi változások

A fizetésimérleg-statisztika területén a Magyar Nemzeti Bank

2006 I. negyedévében újabb módszertani kiadványt jelente-

tett meg „Magyarország fizetésimérleg-statisztikái” címmel. 

A felhasználók széles körû tájékoztatását megcélozva a kiad-

vány összefoglalást ad a fizetésimérleg-statisztika és a külföld-

del szembeni befektetési pozíció összeállításának nemzetközi

módszertanáról és a Magyarországon alkalmazott gyakorlat-

ról. A kiadvány bemutatja a fizetésimérleg-statisztika fõbb

adatait és az ország külföldi követeléseinek és tartozásainak

alakulását 1995-tõl. A kiadványban szereplõ táblázatok egy-

séges, idõsoros formában tartalmazzák az éves adatokat. 

A fizetésimérleg-statisztika módszertanában lényeges válto-

zást jelent, hogy 2005. december 31-én a korábban létreho-

zott speciális célú off-shore státusú vállalatok jogszabályi

változások eredményeképpen megszûntek. 2006. év elejétõl

a nemzetközi statisztikai módszertani elõírásoknak megfele-

lõen az MNB összeállítja a speciális célú vállalatok (SCV)

adatait teljeskörûen tartalmazó fizetési mérleget és állomá-

nyi statisztikákat is, hogy az így számított adatok révén le-

hetõvé váljon a statisztikák nemzetközi összehasonlítása és a

tükörstatisztikai elemzések elkészítése. Az MNB a magyar

gazdaság szempontjából a speciális célú vállalatok tranzak-

ciói és állományai nélküli statisztikákat tartja relevánsnak,

ezért a felhasználók felé ezt kommunikálja. A speciális célú

vállalatok körének meghatározásában az MNB együttmûkö-

dik a KSH-val. 

Az MNB 2008-ban új, kizárólag közvetlen megkérdezésen

alapuló adatgyûjtést vezet be, követve a legjobb európai gya-

korlatot. Az új megkérdezési rendszer bevezetése hosszú elõ-

készítést igényel, ennek fontos szakaszaként 2006-ban fejezõ-

dött be az áruforgalom és a szolgáltatás kérdõíves megkérde-

zése a KSH-val együttmûködésben. Kidolgozásra kerültek a

fizetési mérleg további tételeire és a nemzetközi befektetési

pozícióra vonatkozó próbakérdõívek, amelyeket 30 kísérleti

adatszolgáltató bevonásával tesztelt az MNB. A kísérleti ta-

pasztalatok figyelembevételével elkészültek a végleges kérdõ-

ívek, és megtörtént az új adatgyûjtésrõl szóló MNB-rendelet-

tervezet összeállítása, amely várhatóan 2007. február végén

jelenik meg. Az átállást egy széles körû, a várható adatszolgál-

tatókra kiterjedõ kommunikáció elõzi meg, ennek keretében

az MNB 2006 novemberében hírlevelet adott ki a változások-

ról, és tájékoztató elõadásokat tartott a potenciális adatszol-

gáltatói kör részére.  

A pénzügyiszámlák-statisztika területén, a felhasználói igé-

nyek minél teljesebb körû kielégítése érdekében, a Magyar

Nemzeti Bank a normál, negyedéves átfutási idejû pénzügyi

számla adatainak közzététele mellett 2006 februárjában meg-

kezdte a vonatkozási idõszakot követõ másfél hónapos átfu-

tási idõvel a háztartások elõzetes pénzügyi számláinak össze-

állítását és publikálását. A háztartások pénzügyi számlái után

2006 májusában az MNB az államháztartás szektorára vonat-

kozóan is elindította az elõzetes adatközlést. A korábbi gya-

korlathoz képest további változást jelent, hogy az internetes

adatközlés mellett szöveges tájékoztató is készül mind az elõ-

zetes, mind a normál pénzügyi számlákról. 

2006 folyamán a monetáris statisztikai publikációkban is tör-

téntek változások. Bõvült a monetáris pénzügyi intézmények

konszolidált mérlegéhez kapcsolódó adatközlés: 2006 no-

vemberétõl egyes fontos mérlegtételek esetében az MNB köz-

zéteszi a tranzakciós adatokat is, továbbá publikálja a hitele-

ken és betéteken felhalmozott kamatokat.

Nemzetközi adatszolgáltatás

Az MNB az Európai Unió tagországaira vonatkozó vala-

mennyi adatszolgáltatási elvárásnak eleget tett 2006-ban, en-

nek megfelelõen rendszeres adatszolgáltatást teljesített az Eu-

rópai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) és az Európai Köz-

ponti Bank felé. 
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Az MNB státusából adódóan és a nemzetközi együttmûködés-

bõl fakadó elvárásokkal, tagsági kötelezettségeivel összhang-

ban az Eurostat és az EKB intézményein túl a következõ nem-

zetközi szervezetek felé szolgáltat rendszeresen adatokat, in-

formációkat: Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, Gaz-

dasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), Kö-

zép-európai Statisztikai Együttmûködés (CANSTAT). Az

MNB az SDDS (Special Data Dissemination Standard) magas

szintû követelményeit teljesítve, a nemzetközi szervezetek ál-

tal ajánlott módszertan alkalmazásával szolgáltat adatokat. Az

MNB folyamatosan bõvülõ, rendszeres adatszolgáltatást telje-

sít a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) felé is. 

Együttmûködés a hazai társintézményekkel

Az MNB-ben folyó statisztikai munka nélkülözhetetlenné te-

szi, hogy a nemzetközi intézmények mellett szoros szakmai

együttmûködést tartson fenn a társintézményekkel, elsõsor-

ban a Központi Statisztikai Hivatallal, a Pénzügyminisztéri-

ummal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével. 

Az MNB és a KSH szakmai együttmûködésének kereteit a

két intézmény között 2002. február 8-án megkötött elnöki

szintû megállapodás rögzíti. Az együttmûködés területeit, a

konkrét feladatokat naptári évekre szólóan tételes munka-

tervben határozza meg a két intézmény. Az elõzõ évhez ha-

sonlóan 2006-ban is a munkaterv kiemelt része volt a fizeté-

si mérleghez kapcsolódó módszertan továbbfejlesztése és az

együttmûködés bõvítése, illetve az államháztartás statisztikai

elszámolások módszertanának egyeztetése. Az együttmûkö-

dés további fontos területe, hogy a két intézmény közremû-

ködésével, szoros együttmûködésben Magyarország mara-

déktalanul teljesíteni tudja statisztikai adatszolgáltatási köte-

lezettségeit az uniós intézmények, az Európai Központi Bank

és az Eurostat felé. 

A monetáris statisztika területén az MNB és a PSZÁF 1998

eleje óta közösen összeállított mérlegjelentést kér a hitelinté-

zetektõl. E két intézmény is évente aktualizált megállapodás-

ban rögzíti az együttmûködését.

3.7. ELÕKÉSZÜLETEK, GYAKORLATI 
FELADATOK AZ EURO BEVEZETÉSÉHEZ

A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága az elmúlt évben tár-

gyalta és jóváhagyta azt a részletes munkaanyagot, amely az

euro magyarországi bevezetésének legfõbb gyakorlati tenni-

valóit vette számba. A dokumentum azokat az országos szin-

ten jelentkezõ gyakorlati feladatokat összegezte, amelyeket –

a makrogazdasági feltételek majdani teljesítésével párhuza-

mosan – Magyarországon is el kell végezni az euroövezethez

való csatlakozáshoz, az eurónak mint új pénznemnek a maj-

dani bevezetéséhez. A konvergenciakritériumok teljesítésének

menetrendje, feladatterve önmagában nem elégséges az euro-

bevezetés feltételeinek megteremtéséhez. Az eurozónához va-

ló csatlakozásnak valójában két egymás mellett párhuzamo-

san futó felkészülési ága van: egyrészt a konvergenciapro-

gram végrehajtása (amely a makrogazdasági kritériumok tel-

jesítését és tartós fenntarthatóságát követeli meg), másrészt

annak a szerteágazó gyakorlati felkészülési tevékenységsoro-

zatnak, a nemzeti átállási programnak az összeállítása és vég-

rehajtása, amely majd lehetõvé teszi a pénzcsere és a pénz-

nemváltás olajozott, zökkenõmentes lebonyolítását a társada-

lom minden szintjén. 

Az euro alkalmazása alól hazánk az Európai Unióhoz történt

csatlakozáskor átmeneti derogációt kapott (a további kilenc

2004-ben csatlakozott országgal együtt). Ebbõl következõen

az euro bevezetése, illetve az arra való alapos felkészülés

mind makrogazdasági, mind gyakorlati értelemben szigorú és

egyenértékû jogi kötelezettség Magyarország számára. 

Az euroövezethez csatlakozni kívánó EU-tagállamok csaknem

mindegyike már elkészítette, vagy most állítja össze ezt az át-

fogó euroátállási forgatókönyvet, amely számba veszi az új

pénznem bevezetésének gyakorlati tennivalóit, kijelöli az

egyes felkészülési szakaszok idõigényét, meghatározza a felké-

szülés és a majdani átállás intézményi kereteit, és kijelöli az

egyes szereplõk (központi közigazgatás, önkormányzatok, hi-

telintézetek és gazdasági társaságok stb.) konkrét felkészülési

teendõit. Olyan országok is kidolgozott nemzeti átállási terv-

vel rendelkeznek, mint az Egyesült Királyság vagy Svédország,

ahol az euróra való áttérés egyelõre nincs napirenden. A nem-

zeti gyakorlati felkészülési program idõben való elkészítése, el-

fogadása és folyamatos karbantartása azért fontos, mert ennek

végrehajtásához szükséges idõigény legkevesebb négy, de opti-

málisan még inkább öt év lehet. Nyilvánvalóan nem elegendõ

a gyakorlati elõkészületeket akkor meghatározni, amikor a

makrogazdasági feltételek már teljesültek, mert az újabb lénye-

ges késedelemhez vezethet az euro bevezetésénél.

Az anyag igyekszik tisztázni azokat a fõ rendezõ elveket, ame-

lyeket az euroátállás során, már a folyamat legelején minden-

ki számára világossá kell tenni. Ilyen pl. az, hogy az euroátál-

láshoz kapcsolódó költségterheket minden érintett szereplõ

maga viseli. Az is fontos követelmény, hogy a pénzcsere ön-

magában nem járulhat hozzá az infláció növeléséhez. Fél év-

vel a tényleges pénzcsere elõtt minden piaci szereplõnek meg

kell kezdenie az árak kettõs szerepeltetését kirakatokban, ka-

talógusokban, számlákon. A magánjogi szerzõdések jogfoly-

tonossága megmarad. Ilyen és hasonló szabályok, rendezõ el-

vek elõzetes megállapítása és közzététele nagyban segítheti az

átállás sikerét. 

Az MNB munkaanyaga vizsgálja az átállás országos intézmé-

nyi kereteit is. Lényeges, hogy a nemzeti euroátállási terv ki-
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dolgozása kiszakadjon a hazai hagyományos államigazgatási

intézményi keretekbõl és elkülönüljön a megszokott eljárási

folyamatoktól, ugyanakkor támaszkodjon a minisztériumok

és egyéb hivatalok szaktudására, szakértelmére. A jegybank, a

kormányzat és az üzleti élet felkészült, döntésképes képvise-

lõibõl álló testületnek kell összehangolnia a gazdaság egészét

átfogó nagyarányú változásokat, a közös érdekek alapján

meghatároznia a gyakorlati felkészülés induló lépéseit, nyo-

mon követnie a tervek megvalósulását, finomítania a terve-

ket. Egy olyan országos szintû bizottsági struktúra létrehozá-

sát feltételezi, amely lefedi a társadalom és a gazdaság vala-

mennyi szegmensét, és lehetõvé teszi az üzleti szféra maximá-

lis bevonását az elõkészületekbe, a megoldások aktív kialakí-

tásába és a felkészülés saját területükön való ellenõrzésére. 

Az anyag számba veszi a közigazgatás, a nagy elosztó rendsze-

rek, a versenyszféra és a lakosság körében elvégzendõ felada-

tokat, de kitér a jogalkotást, a pénzügyi szektort, a fogyasztó-

védelmet, az informatikai átállást és a tájékoztatást érintõ ten-

nivalókra is. A pénzforgalommal és készpénzcserével, vala-

mint a széles körû tájékoztatással összefüggõ feladatokban az

MNB vezetõ szerepet játszik. 

Az európai keretfeltételek figyelembevételével Magyarorszá-

gon is mielõbb ki kell alakítani a gyakorlati felkészülésre vo-

natkozó intézményi struktúrákat, kidolgozni a nemzeti átállá-

si terveket és azokat nyilvánosságra kell hozni. Ez elõsegíti,

hogy a gazdasági szereplõk a nemzeti terv figyelembevételé-

vel tervezzék meg saját euroátállásukat és gyakorlati javasla-

tokkal segítsék az országos euroátállási terv finomítását. Az

országos, a regionális, a szektoronkénti és a vállalati euroátál-

lási terveket egymással szoros kölcsönhatásban kell végrehaj-

tani. A társadalom egészét felölelõ felkészülést igen magas

szintû együttmûködésben kell majd megkezdeni és végrehaj-

tani. Eközben elengedhetetlenül szükséges lesz, hogy a gazda-

sági szereplõk kellõ idõben hozzákezdjenek saját euroátállá-

suk elõkészítéséhez, ugyanakkor kizárólag akkor lehet számí-

tani a magánszektor tényleges beruházásaira, amikor hiteles-

nek fogadják el az euroövezeti csatlakozási programot.

Az elkészült munkaanyag nemcsak a nemzeti euroátállási

programmal összefüggõ fõbb konkrét tennivalókra tartalmaz

javaslatokat, hanem azok lehetséges ütemezésére, az intézmé-

nyi megoldásokra is. A nemzeti átállási program összeállítását

segítendõ, az MNB átfogó munkaanyagát augusztus elején

megküldte a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hiva-

tal részére, kezdeményezve az euro gyakorlati bevezetésére

való felkészüléssel kapcsolatos szakmai konzultációkat. Mi-

után a Pénzügyminisztérium elfogadta e javaslatot, az MNB-

vel közös munkacsoportot állított fel az együttes javaslat ki-

dolgozására.

3.8. AZ MNB KOMMUNIKÁCIÓJÁT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕK 2006-BAN,
CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

Az MNB kommunikációs tevékenysége három egymáshoz

szorosan kapcsolódó pillérre épül:

Az elsõ a Monetáris Tanács döntéseit követõ kommunikáció

támogatása, az eseményekrõl megjelenõ sajtóhírek nyomon

követése. A testületi döntések utáni sajtótájékoztatók révén a

jegybank gyors és közvetlen üzeneteket juttat el a külvilághoz.

A második pillér az elemzõi területeken folyó kutatói tevé-

kenység eredményeinek széles körû megismertetése, az ott

készült publikációk közzététele, a szakmai elemzések közért-

hetõ üzenetekké alakítása.

A jegybank lakosság felé irányuló kommunikációja a harma-

dik terület, amely az utóbbi években kezdeményezõvé és sok-

rétûvé vált. Ennek keretében a jegybank a legnagyobb és egy-

ben legösszetettebb célcsoporthoz szóló széles körû kommu-

nikációs akciókat valósított meg. Az MNB Látogatóközpont

továbbra is az ismertség és elismertség növelésének, a jegy-

banki üzenetek közvetítésének egyik leghatékonyabb eszköze,

és hozzájárul a lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztéséhez

a bank ismertségének növeléséhez. 2006-ban is több mint 40

ezer látogató érkezett a kiállításokra, elõadásokra. Nyílt na-

pokkal, múzeumi programok szervezésével (konferencia, ma-

jális, kávéház) a Látogatóközpont a múzeumi szakmával is jó

kapcsolatot alakított ki. A felsõoktatásban tanulóknak szóló

Stúdium program, illetve a nagy sikerû Monetary vetélkedõ-

sorozat több ezer diák pénzügyi ismereteit gyarapította. 

A lakossági kommunikáció eredményességét az éves gyakori-

ságú közvélemény-kutatások igazolják. Az intézmény iránti

bizalom a lakosság körében végzett felmérés szerint a 2003-

ban mért 29%-ról 2006-ra 68%-ra nõtt.

Összességében az MNB a korszerû jegybankokhoz hasonlóan,

stratégiai kérdésként kezeli a kommunikációt, aminek leg-

fõbb jellemzõje a nyitottság, a proaktivitás, valamint a jegy-

bank tevékenységében érintettek és érdekeltek igényeinek

megfelelõ megszólítás. Ez lehetõvé teszi, hogy az összetett fel-

adatok, szakmai üzenetek kellõ hatékonysággal jussanak el a

célközönséghez.

A sajtókapcsolatok, a rendszeres tájékoztatás, a szakmai és la-

kossági kiadványok, a modern kommunikációs felületek, on-

line eszközök és a média-együttmûködések az elmúlt évben is

hozzájárultak ahhoz, hogy az MNB ismertsége tovább nõtt, és

az intézmények bizalmi rangsorában a második helyre került.

MAGYAR NEMZETI BANK
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3.9. AZ MNB GAZDÁLKODÁSA

Az MNB 2006. évi eredményének alakulása

A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2006-ban 14,6 milliárd

forint nyereség volt. A bank eredményét és mérlegszerkezetét

döntõen az elmúlt évek makrogazdasági folyamatai és a mo-

netáris politika végrehajtása érdekében tett intézkedések ala-

kítják. A mérleg és az eredmény alakulását meghatározó fõbb

események 2006-ban az alábbiak voltak:

– a forint euróhoz viszonyított árfolyamának jelentõs, év köz-

ben végbement gyengülése, 

– a jegybanki alapkamatnak döntõen az év második felében

végbement emelkedése,

– a magyar állam külföldi devizakötvény-kibocsátásaiból be-

folyt devizaösszegek MNB-nek történõ eladása,

– a devizakamatszintek emelkedése.

A forint árfolyama folyamatos gyengülés során az elsõ félév-

ben átlépte az intervenciós sáv közepét, így 11,9%-kal

(282,69 forintra) gyengült, majd az év második felében –

döntõen a negyedik negyedévben – visszaerõsödött az év ele-

ji szintre. 

A forintárfolyam jelentõs évközi gyengülése következtében a

hivatalos árfolyam számottevõen eltávolodott az átlagos be-

kerülési árfolyamtól, aminek eredményeképpen a devizaárfo-

lyam-változásból származó, realizált nettó eredmény 66,4

milliárd forint nyereség volt, az elõzõ évben képzõdött 14,6

milliárd forint nyereséggel szemben. Így a 2006. évi ered-

mény alakulására a devizaárfolyam-változásból származó rea-

lizált eredmény volt legnagyobb hatással.

A konverziónak, a forintárfolyam változásának, valamint az

elõre bejelentett piaci devizaeladásoknak az együttes hatására:

– az MNB nettó devizapozíciója 0,5 milliárd euróval 15,0

milliárd euróra (3780,5 milliárd forint) növekedett, 

– a felhalmozott kamatokat nem tartalmazó devizatartalék

0,6 milliárd euróval (151,2 milliárd forinttal) 16,2 milliárd

euróra (4082,3 milliárd forint) emelkedett 2006-ban.
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Megnevezés 2005. 2006. Változás

(Eredménykimutatás sora) év év

1 2 3 3-2

1 Nettó kamat- és kamatjellegû eredmény (I+II)-(X+XI) –17,7 –15,2 2,5

2 – nettó forint kamat- és kamatjellegû eredmény (I–X) –116,9 –131,6 –14,7

3 – nettó deviza kamat- és kamatjellegû eredmény (II–XI) 99,2 116,4 17,2

4 Pénzügyi mûveletek realizált eredménye (IV–XIV) –1,3 –15,4 –14,1

5 Devizaárfolyam-változásból származó eredmény (III–XII) 14,6 66,4 51,8

6 Egyéb eredménytényezõk1 (V+...+VIII)–(XIII+XV+...+XVIII) –17,0 –21,2 –4,2

7 Eredmény (1+4+5+6) –21,4 14,6 36,0

Kiegyenlítési tartalékok egyenlege a mérlegben 

8 – nem realizált devizaárfolyam-eredmény miatti kiegyenlítési tartalék 106,0 49,6

9 – deviza-értékpapírok piaci értékváltozása miatti kiegyenlítési tartalék –14,8 –20,6

5. táblázat

Az MNB összevont eredménykimutatása

1
Egyéb eredménytényezõk: A bankjegy- és érmegyártás költsége, a banküzem nettó ráfordításai, nettó céltartalékképzés és az egyéb bevételek,

ráfordítások.

milliárd forint

5. ábra

A devizapozíció és devizatartalék alakulása (2005-2006)
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A devizapozíció változásának megfelelõen 2006. évben

összességében nõtt a nettó forintkötelezettségek állománya az

elõzõ évhez viszonyítva. A központi költségvetés forintbetéte-

inek, a hitelintézetek által kötelezõen elhelyezett tartalékok-

nak és a likviditást lekötõ instrumentumoknak (saját elhatáro-

zásból elhelyezett pénzpiaci betétek, MNB által kibocsátott

forintkötvények) együttes állománya 92,8 milliárd forinttal,

1915,2 milliárd forintra csökkent 2006. december 31-re, az

éves átlagállományok emelkedése mellett.

A nettó kamat- és kamatjellegû eredmény 2,5 milliárd forint-

tal javult, a nettó deviza kamat- és kamatjellegû eredmény –

nettó forint kamat- és kamatjellegû eredmény romlását meg-

haladó mértékû – javulásának hatására. 

A kamategyenleg alakulását döntõen az alábbi tényezõk hatá-

rozták meg:

– A jegybanki alapkamat a 2005. január 1-jei 9,5%-ról elõ-

ször több lépcsõben 6%-ra csökkent, majd 2006. június 20-

tól több lépcsõben a jelenlegi 8%-ra emelkedett. Ennek ha-

tására nõtt a forintkötelezettségekre térített forint-kamatrá-

fordítások állománya. 

– A devizakamat-eredmény változása részben a devizatartalék

állományának 0,6 milliárd eurós (151,2 milliárd forint) nö-

vekedésével, részben a devizahozamok emelkedésével (az

EUR és USD devizapiaci hozamok valamennyi lejáraton

nõttek a 2006. év során) magyarázható.

A pénzügyi mûveletek realizált vesztesége elõzõ évhez képest

14,1 milliárd forinttal, 15,4 milliárd forintra nõtt 2006-ban.

Az eredményromlás a devizaértékpapír-lejáratokon és -eladá-

sokon realizált nagyobb veszteségnek köszönhetõ.

A forintárfolyam miatti kiegyenlítési tartalék az év eleji 106,0

milliárd forintról 49,6 milliárd forintra csökkent, döntõen az

átlagos bekerülési árfolyam év közben végbement folyamatos

emelkedése miatt.

A deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka 2006. december

31-én 20,6 milliárd forint nagyságú negatív egyenleget muta-

tott. A negatív kiegyenlítési tartalék a jegybanktörvény alap-

ján, 2007. március 31-ig teljesítendõ költségvetési térítést von

maga után. 

A forint árfolyamának változása következtében a teljes nettó

átértékelési hatás 10 milliárd forint nyereség volt. Ebbõl a

bank, értékesítések miatt, 66,4 milliárd forint nyereséget rea-

lizált, míg a forintkiegyenlítési tartalék (nem realizált árfo-

lyameredmény) 56,4 milliárd forinttal, 49,6 milliárd forintra

csökkent. 

A Magyar Nemzeti Bank 2006. évi gazdálkodása 

Az MNB gazdálkodásának célja a jegybanktörvényben elõírt

feladatok színvonalas ellátásához szükséges erõforrások haté-

kony – a kockázatmentes mûködést a legalacsonyabb mérté-

kû felhasználással megvalósító – biztosítása. A Magyar Nem-

zeti Bank mûködésének ellenõrzésekor azt vizsgálja az Állami

Számvevõszék is, hogy az intézményi gazdálkodás megfelelt-e

a jogszabályoknak és a belsõ szabályzatoknak, illetve a gazdál-

kodásban – a mûködési költségeknél és a beruházásoknál –

érvényesült-e a költségtakarékosság követelménye. A 2005.

év vizsgálatakor az ÁSZ-nek ezzel kapcsolatban megállapítá-

sa, javaslata nem volt.

A 2006. évi személyi költségek közel 10%-os csökkenése

döntõen a mûködésfejlesztési program következménye, leg-

inkább az átlaglétszám jelentõs mérséklõdése által. A bank-

üzemi általános költségek összességében közel 16%-kal

emelkedtek, amit elsõsorban az értékcsökkenési leírásnak a

beruházások volumennövekedésébõl fakadó emelkedése

okozott.

A 2006. évben megvalósított beruházások pénzügyileg reali-

zálódott értéke 6494 millió forint, ami lényegesen magasabb

a korábbi évekénél. Ennek oka, hogy a Logisztikai Központ

megvalósítása a nagyobb pénzügyi igényû kivitelezési munkák
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1 2 3 4 5 6

Megnevezés 2005. évi tény 2006. évi terv 2006. évi tény Index Index 

(tartalék nélkül) (2006. évi tény / (2006. évi tény / 

2006. évi terv) 2005. évi tény)

millió forintban 4 ÷ 3 4 ÷ 2

1. Személyi jellegû költségek 9 501 8 710 8 562 98,3% 90,1%

2. Banküzemi általános költségek 5 382 6 609 6 232 94,3% 115,8%

Összesen 14 883 15 319 14 794 96,6% 99,4%

6. táblázat

Az MNB 2006. évi mûködési költségeinek alakulása



fázisába érkezett. A 2006. évre tervezett munkálatok és kifi-

zetések egy része átütemezésre került, a beruházás várhatóan

2007 decemberében fejezõdik be. Emellett tovább folytató-

dott a számítástechnikai infrastruktúra korszerûsítése és a

rendszerek integráltságának növelése. E fejlesztések közül

meghatározó fontosságú a középtávú statisztikai informatikai

program megvalósítása, amelynek részeként 2006-ban jelen-

tõs projektek fejezõdtek be. A 2006. évi beruházások közül

kiemelést érdemel még a Szabadság tér 8. sz. alatti épületben

kialakított új konferencia-központ. 

Mûködési költségek

Az igazgatóság a mûködési költségek 2006. évi tervének fõ-

összegét 15 548 millió forintban hagyta jóvá (ebbõl központi

tartalék: 229 millió forint), amellyel szemben a költségek

tényleges összege 14 794 millió forint volt. 

Személyi jellegû költségek

A 2006. évi személyi jellegû költségek (8562 millió forint) a

2005. évihez képest összességében 9,9%-kal csökkentek,

alapvetõen a következõ tényezõk együttes hatásaként: 

– a 2005-ben elindított mûködésfejlesztési program végrehaj-

tása – a hatékonyságnövelés, a szervezet mûködésének raci-

onalizálása – az átlaglétszám 13,8%-os csökkenésével járt

(2005: 896 fõ, 2006: 773 fõ);

– az elõzõ évhez képest mérséklõdõ munkaviszony-megszün-

tetési kiadások a személyi jellegû költségek csökkenését

vonták maguk után; 

– a 2006. évi átlagos alapbérfejlesztés mértéke 3,5% volt.

Banküzemi általános költségek

A 2006. évi banküzemi általános költségek (6232 millió fo-

rint) a 2005. évihez képest összességében 15,8%-kal emel-

kedtek. 

A 2006-ban felmerült IT- (információ-technológiai) költsé-

gek összege (1296 millió forint) 11,6%-kal haladja meg a

2005. évit. Ez döntõen az MNB jóváhagyott középtávú IT-

stratégiájában rögzített alapelvek mentén megkezdett intézke-

dések, valamint a számítástechnikai rendszerek üzemeltetésé-

hez igénybe vett új, illetve kibõvült tartalmú szoftvertámoga-

tási és tanácsadói szolgáltatásokhoz kötõdik.

Az üzemeltetési költségek összege (1554 millió forint) nagy-

ságrendileg az elõzõ évinek felel meg, a tervben kitûzött – az

üzembiztos mûködés elõzõ években kialakított szintjének

megõrzésére vonatkozó – célnak megfelelõen.

A tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírá-

sának 2006. évi összege (2375 millió forint, ami megfelel a

tervezettnek) az elõzõ évhez képest 28,0%-kal volt magasabb,

mivel az elmúlt évek beruházásainak volumene lényegesen fe-

lülmúlja az azt megelõzõ évekét. A megvalósult beruházáso-

kon belül növekedett a magasabb leírási kulcsú (gyorsabban

amortizálódó) számítástechnikai fejlesztések részaránya.

Az egyéb költségek együttes összege 2006-ban 1007 millió fo-

rintot tett ki, ami 22,9%-kal magasabb a 2005. évinél. Ez el-

sõsorban a hatékonyabb és intenzívebb külsõ kommunikációs

stratégia megvalósításához kötõdik, mind a bank, mind az

MNB Látogatóközpont tekintetében. Emellett az egyéb költ-

ségek emelkedésében szerepet játszott az is, hogy az emlékér-

mék iránti kereslet növekedésébõl adódóan az ahhoz kapcso-

lódó költségek összege meghaladta az elõzõ évit.

Beruházások

2006-ban a beruházások tervezési és nyomon követési mód-

szere megújításra került. A tervben a több évet átfogó beruhá-

zások esetében a megvalósítás teljes idõhorizontját felölelõ

elõirányzat került meghatározásra, míg a rendszeresen ismét-

lõdõ, hasonló tartalmú beruházásokat továbbra is csak egy év-

re elõre terveztük. A beruházási terv 2006-tól központi tarta-

lékot nem tartalmaz. Az ilyen módon összeállított terv éven-

te aktualizálásra kerül. 

Az elõzõeknek megfelelõen az igazgatóság a 2006. évben in-

duló új beruházások 2006–2008. évi tervét hagyta jóvá (az év-

közi módosításokkal együtt: 4095 millió forint értékben),

amelybõl a 2006. évre elõre jelzett összeg 2259 millió forintot

tett ki. Emellett tudomásul vette a korábbi döntések alapján

már folyamatban lévõ beruházások teljes elõirányzatát is

(15 034 millió forint), amely a 2005-ig felmerült és a további

évekre tervezett kiadásokat is magában foglalta. Ennek három-

negyed része a Logisztikai Központ kialakításához kötõdik. 
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6. ábra

Az MNB beruházásainak alakulása (2004–2006)
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A Logisztikai Központ kialakítása

Az MNB az általa ellátott emissziós funkciót – a számítástech-

nikai háttérrendszerrel és a Pénzverdével együtt – egy új, kor-

szerûen felszerelt Logisztikai Központba telepíti. A létesít-

mény kialakításának teljes (prognosztizált) pénzügyi tervét az

igazgatóság 2003-ban fogadta el, s a munkálatok elõrehaladá-

sát e testület rendszeresen kontrollálja.

A Logisztikai Központ épületeinek szerkezeti munkái és a kül-

sõ parkolók 2006-ban teljes egészében, a belsõ és külsõ köz-

mûvek, valamint az erõs- és gyengeáramú hálózatok nagyobb

részben elkészültek. A mûszaki készültség lehetõvé tette a bel-

sõ tér fûtését és világítását, amely biztosította a szak- és szere-

lõipari munkák téli elvégzését. Ugyancsak befejezõdtek a léte-

sítmény megfelelõ megközelítését biztosító útvonal-fejlesztési

munkálatok.

A megvalósításban az elõzetes ütemezéshez képest – a vártnál

kedvezõtlenebb idõjárás és egyéb mûszaki problémák miatt –

módosítás következett be, a létesítmény kulcsrakész átadásá-

nak véghatárideje 2007. december 15-re változott. Ennek

megfelelõen az egyes technológiai beszállítók teljesítésének

idõpontjai és a fizetési ütemezések is átalakultak, ami a 3 éves

beruházási tervben a pénzügyi elõirányzatok évek közötti

megoszlásának módosításával járt együtt. 

További beruházások 

A 2006. év során az eredetileg tervezett új beruházások dön-

tõ többsége elindításra került. Az év során a beruházások

56,3%-a befejezõdött, illetve üzembe helyezésre került, a to-

vábbiak 2007-ben folytatódnak. 

A konferencia-központ beruházás célja egy nemzetközi szín-

vonalú konferenciaterem kialakítása volt. Az új konferencia-

központ lehetõséget biztosít a nemzetközi tudományos és

szakmai szervezetek nagy létszámú összejöveteleinek lebo-

nyolítására is. A megvalósítás a korábban más funkciójú épü-

letrészek átalakításával történt meg. A generálkivitelezési

munkák az év során befejezõdtek, a létesítmény használatba-

vétele megtörtént.

A jegybanki statisztikát támogató információs rendszer minõ-

sége döntõ fontosságú, s e tevékenység elengedhetetlen esz-

köze a megfelelõ színvonalú informatikai támogatás. Az In-

tegrált Statisztikai Rendszer megvalósítása 2004-ben indult

el, s az középtávú programot határozott meg az új rendszer

felépítéséhez, a kapcsolódó beruházásokkal együtt. 2006-ban

a statisztikai jelentések elsõdleges feldolgozását, központi re-

gisztrálását és elektronikus úton történõ beadását támogató

funkciók, valamint az értékpapír-statisztikákat feldolgozó

rendszerek fejlesztése és telepítése történt meg, a korábbi

rendszerekrõl történõ sikeres átállással. Emellett elkészült a

pénzügyi statisztikák vállalati mérlegszámítását végzõ rend-

szer is. 

Az év folyamán megvalósult a gazdálkodási terület vállalatirá-

nyítási rendszerének licencstruktúra-, platform- és verzióvál-

tása. Ezt követõen vette kezdetét a folyamatok hatékonyságá-

nak növelésére irányuló projekt, mely a felülvizsgált gazdál-

kodási folyamatok számítástechnikai hátterét is megteremti.

A reorganizáció részeként az utazásszervezés ügyviteli folya-

matainak informatikai támogatása 2006 októberében már

megvalósult. A következõ év feladata lesz a kötelezettségvál-

lalás, a számlakezelés, a házipénztár és a vagyonkezelés folya-

matainak átalakítása. Ugyancsak 2007-ben történik meg a

pénzügyi tervezés új folyamatainak kidolgozása is.

A szerverkonszolidáció beruházás célja a középtávú IT-straté-

ga szerint az „egy rendszer – egy szerver” mûködési gyakor-

lat helyett az informatikai erõforrásokkal való hatékony gaz-

dálkodás megvalósítása, ezzel együtt a részben elavult techni-

kai eszközök kiváltása és az üzembiztonság javítása. Az eszkö-

zök beszerzése után 2006-ban került sor az architektúrater-

vezésére, valamint elkezdõdött az alkalmazáskonszolidációs

szakasz megvalósítása is. Ennek feladata a beszerzett eszközök

és az architektúraterv alapján a banküzemet támogató eszköz-

park átállítása a jövõben használni tervezett új környezetre. 

A számítástechnikai folyamatok kialakítása során alapvetõ

mintának tekintjük a nemzetközi szabványként elfogadott

ITIL-t (IT Infrastructure Library: az információszolgáltatás

módszertana, nemzetközileg elfogadott mûködési szabványa),

amelynek fokozatos bevezetése 2006-ban elkezdõdött. A fo-

lyamatleíró dokumentumok alapján mérhetõbbé és áttekint-

hetõbbé válik a számítástechnikai tevékenység.

További informatikai beruházások történtek az ügyviteli fo-

lyamatok támogatására (felhasználói rendszerek fejlesztései,

módosításai), a technikai infrastruktúra és a rendszerek ma-

gas szintû, folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása ér-

dekében.

A 2006. évi egyéb beruházások és beszerzések túlnyomórészt

az ingatlanok állagmegõrzéséhez és technológiai korszerûsíté-

séhez, valamint emissziós és biztonságtechnikai fejlesztések-

hez kapcsolódtak. 

Az MNB emberierõforrás-gazdálkodása 

Az elmúlt években kialakított korszerû emberierõforrás-me-

nedzsment rendszerek továbbfejlesztése, a mindennapi veze-

tõi tevékenységekben történõ aktívabb használata, a rugalma-

sabb, hatékonyabb mûködést elõsegítõ dereguláció támogatá-

sára irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek, valamint a
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területhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok egyszerûsíté-

se, fejlesztése képezte 2006-ban az emberi erõforrásokkal tör-

ténõ gazdálkodás fõ céljait. Az emberierõforrás-rendszerek

továbbfejlesztésének irányát a 2005-ben kialakított és az igaz-

gatóság által jóváhagyott 3 éves emberierõforrás-stratégia ké-

pezte.

A rugalmasabb, hatékonyabb mûködést elõsegítõ, 

dereguláción alapuló új mûködési-vezetési modell 

bevezetésének támogatása

A bank vezetése 2005-ben célul tûzte ki a mûködés fejleszté-

sének, hatékonyságának elõsegítése érdekében egy kevésbé

hierarchizált és szabályozott, egy közösen elfogadott érték-

rendszeren, normákon, irányelveken és felhatalmazáson ala-

puló új mûködési-vezetési modell bevezetését, ami rugalmas-

sága révén kevesebb erõforrás- és idõráfordítással gyorsabb,

kevésbé bürokratikus munkavégzést eredményez. Az átállás

2006. januárban indult el, és többirányú, célirányos, intenzív

képzési és kommunikációs program támogatta. A szervezeti

egységek munkavállalói részére szervezett közös programok

az új mûködési modell ismertetését, az új mûködés elveinek

kialakítását, szerepek meghatározását, normák, folyamatok

alapjainak lerakását célozták. A vezetõk, teamvezetõk, vala-

mint a munkatársak számára szervezett célirányos képzési

programok az empowerment filozófián alapuló mûködést tá-

mogató vezetési stílus és eszköztár megismerését, az empow-

erment alapértékeinek (önállóság, felelõsségvállalás, kezde-

ményezõkészség) elfogadását, és azok mentén történõ cselek-

vést támogatták.

Kompetenciaalapú teljesítménymenedzsment, 

fejlesztés, kiválasztás

2005-ben elsõ lépésként a bank meghatározta az eredményes

munkavégzést, a jó teljesítést valószínûsítõ kompetenciákat,

amelyek 2006-ban folyamatosan beépültek a HR-rendsz-

erekbe. A 2006. évi teljesítmények értékelésekor az értékelõ

vezetõk a jó teljesítés eléréséhez szükséges kompetenciák, vi-

selkedések, készségek meglétét, azok megnyilvánulási formá-

ját is értékelték. A kompetenciák értékelésének eredményei

közvetlenül befolyásolják az egyéni teljesítménybónusz és az

egyéni bérfejlesztés mértékét. A kompetenciák értékelése se-

gítséget nyújt a képzési, fejlesztési irányok meghatározásában,

továbbá megalapozza az elõléptetési, karrierfejlesztési dönté-

seket is. 2006-ban elkezdõdött a kompetenciaalapú kiválasz-

tás eszközeinek és módszereinek fejlesztése, ezek bevezetésé-

re 2007-ben kerül sor. 

Munkaerõ-ellátás

2006-ban a bank 68 megüresedett vagy újonnan létrejött po-

zíciót hirdetett meg. Ebbõl a bank belsõ pályáztatási rendsze-

rének keretében 31 pozíciót (46%) banki munkatárs nyert el,

a többi külsõ pályáztatás útján került betöltésre. 

2006-ban 12 munkatárs vett részt 3–11 hónapos idõtartamú

munkavégzésen az Európai Központi Banknál vagy munka-

vállalói csereprogramban, mely a résztvevõk szakmai és sze-

mélyes fejlõdésén túl jelentõsen hozzájárul a bank integráció-

jához és szakmai kapcsolatrendszerének fejlõdéséhez a Köz-

ponti Bankok Európai Rendszerében. A Vendégkutatói prog-

ram keretében 2006-ban 1–3 hónapos idõtartamra 13 PhD-

hallgatót, kutatót, tudományos elõadót fogadott a bank, akik

aktívan bekapcsolódtak az MNB kutatási mûhelyének mun-

kájába. 

Bérezés, ösztönzés

A fix bónusz megszüntetésével, ezzel egy idõben a teljesít-

ménybónusz mértékeknek a piaci arányokhoz való illesztésé-

vel 2006-ban egyszerûsödött a banki bérszerkeztet. A bérszer-

kezet egyszerûsítésével csökkent a vezetõi és beosztotti bó-

nuszmértékek közötti erõteljes differenciáltság, támogatva a

szervezeti struktúra egyszerûsítését, a vezetõi modellváltást. 

A változások eredményeként az összjövedelmen belül a fix és

a változó jövedelmek aránya jobban illeszkedik a referencia-

piaci arányokhoz. 

Tanulás, fejlõdés

A 2006. évi képzési programok alakítását nagyban befolyásol-

ta a felhatalmazás alapú mûködés, az empowerment határoz-

ta meg a vezetõképzési programok fõ irányát, míg a személyes

készségfejlesztõ tréningeknél egyes korábban kialakított tré-

ningtematikák átdolgozásra kerültek annak érdekében, hogy

még inkább erõsítsék a felhatalmazáson alapuló mûködést,

formálják az arra irányuló munkatársi attitûdöket. A korábbi

évekhez hasonlóan a belföldi és külföldi szakmai képzések,

továbbá a vezetõképzési, készségfejlesztõ programok képez-

ték a fõ képzési irányokat. A munkatársak tudatos karrierter-

vezésének támogatására új típusú tréninget kínáltunk a kulcs-

emberek részére. A fejlesztési szükségletek beazonosításában

a vezetõk kiindulópontként már támaszkodhattak azokra a

munkakör-specifikus kompetenciaelvárásokra, amelyek az év

elején kerültek meghatározásra. 

Létszám

Az MNB munkaerõ-gazdálkodását 2006-ban a szervezeti mû-

ködési racionalizálás és a hatékonyságjavítás, valamint a bank

felsõ vezetése által 2005-ben elindított mûködésfejlesztési

program folytatásához kapcsolódó intézkedések jellemezték,

melyek együttesen az MNB átlaglétszámának 13,8%-os csök-

kenését eredményezték. A mûködésfejlesztési intézkedések

folytatásaként két regionális emissziós központ bezárásra ke-
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rült, a bank profiljába nem illeszkedõ vagy ciklikusan jelent-

kezõ tevékenységek (fordítási tevékenység, dolgozói hitele-

zés, az alkalmazásfejlesztési tevékenység) részben vagy teljes-

körûen kiszervezésre kerültek.

A 2006. évi záró létszám 739 fõ volt. A végrehajtott intézke-

dések következtében a foglalkoztatottak száma 70 fõvel

(8,7%-kal) volt alacsonyabb a 2005. évi záró létszámnál.

2006-ban 132 munkavállaló munkaviszonya szûnt meg, eb-

bõl 74 munkáltatói, 37 munkavállalói kezdeményezésre tör-

tént, 21 munkaviszony nyugdíjazás és egyéb kilépés (pl. hatá-

rozott munkaszerzõdés lejárta stb.) miatt szûnt meg. 

A mûködésfejlesztési intézkedések részeként az MNB szerve-

zete laposabbá vált, az osztályvezetõi szint több szervezeti

egység esetében megszûnt, az igazgatói munkakörök száma is

kétharmadára csökkent, így a vezetõi munkakörben foglal-

koztatott munkavállalók száma 2006 végén 34 fõvel volt ke-

vesebb, mint 2005-ben. 

2006-ban a felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ mun-

kavállalók aránya az elõzõ évinél 1,3%-kal volt magasabb. Az

MNB-ben a korösszetétel kedvezõ, a foglalkoztatottak átla-

gos életkora 2006-ban csupán 0,22 évvel, 41 évre nõtt. Az át-

lagos banki munkaviszony 12,6 év.

3.10. A KBER-BIZOTTSÁGOK 
BEMUTATÁSA

Uniós csatlakozásunk óta az MNB vezetõi és szakértõi teljes

jogú tagként vesznek részt a KBER-bizottságok, illetve a bi-

zottságok által létrehozott munkacsoportok munkájában. Az

egyes KBER-bizottságok tevékenységi köre (mandátuma) rö-

viden az alábbiakban összegezhetõ:

Számviteli és monetáris jövedelem bizottság –

Accounting and Monetary Income Committee (AMICO): Ki-

alakítja, és rendszeresen felülvizsgálja a KBER alapokmánya

szerinti pénzügyi beszámolók kereteit meghatározó számvitel-

politikai elveket, a rendszeres pénzügyi jelentések elkészítésé-

nek módszertanát, a monetáris jövedelem meghatározásának

és újraelosztásának, továbbá a KBER-en belüli elszámolások,

különösen az EKB tõkéjével és tartalékaival, devizatartaléká-

val, a seigniorage újraelosztásával, valamint a TARGET mûkö-

désével kapcsolatos elszámolások elveit és mechanizmusát.

Bankjegybizottság – Banknote Committee (BANCO):

Meghatározza az euroövezeti országok eurobankjegy-szük-

ségletét, összehangolja az eurobankjegyek gyártását, kidol-

gozza az eurobankjegyek készletezési és bankjegyfeldolgozási

politikáját. Feladatai közé tartozik az eurobankjegyek elõállí-

tása kapcsán keletkezõ tapasztalatok cseréje, az eurobankje-

gyek hamisítását megakadályozó biztonsági elemek vizsgálata

és fejlesztése, valamint az euro elõállításához kapcsolódó biz-

tonsági kockázatok felmérése. Hozzájárul az euroövezetben

alkalmazott gyakorlat harmonizációjához, a hamisításokat fi-

gyelõ rendszer kialakításához és az eurobankjegyekre és 

-érmékre vonatkozó statisztikák ellenõrzéséhez.

Bankfelügyeleti bizottság – Banking Supervision

Committee (BSC): Rendszeresen vizsgálja a konjunkturális

folyamatoknak az EU-bankszektorra gyakorolt esetleges hatá-

sát, az EU-bankszektor stabilitását és megfelelõ mûködését, és

a középtávú strukturális változások hatását az EU-bankokra.

Továbbá segítséget nyújt a KBER-nek a prudenciális felügye-

letre és a pénzügyi stabilitásra vonatkozó szabályozási felada-

tok végrehajtásában. A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletével együtt képviseli Magyaror-

szágot ebben a bizottságban.

Eurorendszer/KBER kommunikációs bizottság –

Eurosystem/ESCB Communications Committee (ECCO):

Hozzájárul az eurorendszer, a KBER és az EKB külsõ kom-

munikációs politikájának kialakításához annak érdekében,

hogy átláthatóbbakká és világosabbakká váljanak a megfogal-

mazott célok és biztosítsák a közvélemény tájékoztatását az

eurorendszer és a KBER feladatairól és tevékenységérõl.

Belsõ ellenõrzési bizottság – Internal Auditors Committee

(IAC): A releváns közös projektek, rendszerek és tevékenysé-

gek felülvizsgálatával, valamint az EKB és a nemzeti közpon-

ti bankok „közös érdeklõdésére” számot tartó, auditálási kér-

déseket érintõ együttmûködésének biztosításával segíti a

KBER-t céljai elérésében.

Nemzetközi kapcsolatok bizottsága – International

Relations Committee (IRC): A KBER nemzetközi együttmû-

ködéssel összefüggõ feladatainak végrehajtását segíti. Hozzá-

járul az eurorendszer álláspontjának kialakításához az EU-n

kívüli országokkal fenntartott kapcsolatok különbözõ terüle-

tein, az EU-n belül pedig elemzi az EU- és a GMU-csat-

lakozási folyamat állását és az ERM-II-vel összefüggõ kérdé-

seket.

Információtechnológiai bizottság – Information Tech-

nology Committee (ITC): Hozzájárul az eurorendszer és a

KBER informatikai politikájának, stratégiájának és az erre vo-

natkozó irányelveknek – különös tekintettel a biztonsági vo-

natkozásokra – a kidolgozásához és technikai tanácsot ad más

bizottságok részére. Ezen túlmenõen konkrét fejlesztéseket,

önálló projekteket indít, hajt végre, melyek eredményeként

rendszereket vezet be.

Jogi bizottság – Legal Committee (LEGCO): Hozzájárul az

eurorendszer és a KBER szabályozási rendszerének karban-

tartásához, figyelemmel kíséri és beszámol arról, hogy a nem-
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zeti hatóságok és a közösség mennyiben tartják be a törvény-

tervezetekkel kapcsolatos konzultációs kötelezettségüket az

EKB kompetenciájába tartozó területeken.

Piaci mûveletek bizottsága – Market Operations

Committee (MOC): Segíti a KBER-t az egységes monetáris

politika és a devizamûveletek megvalósításában, az EKB tar-

talékainak kezelésében, valamint azon tagállamok központi

bankjai által alkalmazott monetáris politikai eszköztár megfe-

lelõ adaptálásában, amelyek még nem vezették be az eurót,

továbbá az ERM-II alkalmazásában.

Monetáris politikai bizottság – Monetary Policy

Committee (MPC): Segíti a KBER-t a közösség egységes mo-

netáris és árfolyam-politikájának megvalósításában. Ezen túl-

menõen segítséget nyújt a KBER azon feladatainak teljesítésé-

ben, amelyek a még nem euroövezeti tagállamok központi

bankjai és az EKB monetáris és árfolyam-politikájának a ko-

ordinálásából adódnak.

Fizetési és elszámolási rendszerek bizottsága – Payment

and Settlement Systems Committee (PSSC): Segíti a KBER-t a

fizetési rendszer zökkenõmentes mûködtetésében, ennek so-

rán tanácsot ad a TARGET (Transzeurópai automatizált va-

lós idejû bruttó expressz átutalási rendszer) és a CCBM (Le-

velezõ jegybanki modell) mûködését illetõen a fedezetek ha-

táron átnyúló felhasználásával kapcsolatban. Továbbá támo-

gatja a KBER-t a fizetési rendszerekre vonatkozó általános jel-

legû és „felvigyázói” kérdésekben; valamint az értékpapír-el-

számolási és -teljesítési rendszerek vonatkozásában a közpon-

ti bankokat érintõ kérdésekben.

Statisztikai bizottság – Statistics Committee (STC): Segítsé-

get nyújt a KBER feladatainak teljesítéséhez szükséges statisz-

tikai információk összegyûjtésében. Ennek során hozzájárul

többek között a statisztikai adatgyûjtésben szükséges változta-

tások kidolgozásához és azok költséghatékony alkalmazásá-

hoz.

3.11. KIADVÁNYOK, MNB ÁLTAL 
SZERVEZETT KONFERENCIÁK 2006-BAN

Kiadványok

Jelentés az infláció alakulásáról: évente négy alkalommal je-

lenik meg annak érdekében, hogy a közvélemény számára

érthetõ és világosan nyomon követhetõ legyen a jegybank

politikája. A jelentésben az MNB rendszeresen beszámol az

infláció addigi és várható alakulásáról, és értékeli az infláci-

ót meghatározó makrogazdasági folyamatokat. A bank e ki-

adványban foglalja össze azokat az elõrejelzéseket és meg-

fontolásokat, amelyek alapján a Monetáris Tanács meghoz-

za a döntéseit.

Jelentés a pénzügyi stabilitásról: évente egyszer kerül publiká-

lásra. A jelentés ismerteti a jegybank álláspontját a pénzügyi

rendszerben tapasztalható változásokról, és bemutatja ezen

változások hatását a pénzügyi rendszer stabilitására. 

Beszámoló az MNB adott negyedévi tevékenységének alakulá-

sáról: a negyedéves rendszerességgel megjelenõ kiadvány rö-

viden beszámol a jegybanki szakterületek elõzõ negyedévi te-

vékenységérõl (monetáris politika, pénzügyi rendszer áttekin-

tése, devizatartalék, pénzforgalom, emissziós tevékenység,

statisztikai változások).

Éves jelentés: a kiadvány tartalmazza a jegybank elõzõ évrõl

szóló üzleti jelentését, valamint auditált éves beszámolóját.

Elemzés a konvergenciafolyamatokról: a Magyar Nemzeti Bank

2005 óta publikálja ezen kiadványát, amely évente egyszer, no-

vemberben jelenik meg. Az MNB a kiadvány megjelentetésével

hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a döntéshozók, a szakmai és a

tágabb közvélemény tájékozottabb legyen a monetáris unióban

való részvétel sokszor igen összetett kérdéseiben.

MNB-tanulmányok: a sorozatban a Magyar Nemzeti Bank mo-

netáris döntéshozatalához kapcsolódó közgazdasági elemzések

kerülnek nyilvánosságra. A sorozat célja növelni a monetáris

politika átláthatóságát. Így az elõrejelzési tevékenység technikai

részleteit is ismertetõ tanulmányokon túl közzéteszi a döntés-

elõkészítés során felmerülõ közgazdasági kérdéseket is.

MNB-füzetek (MNB Working Papers): e kiadványsorozat a Ma-

gyar Nemzeti Bankban készült elemzési és kutatási munkák

eredményeit tartalmazza. Az elemzések a szerzõk véleményeit

tükrözik, s nem feltétlenül esnek egybe az MNB hivatalos véle-

ményével. A sorozat 2005 õsze óta csak angol nyelven elérhetõ.

MNB-szemle: a 2006-ban elsõ ízben jelentkezõ kiadvány fél-

éves rendszerességgel jelenik meg. A kötetben megjelenõ rö-

vid cikkek célja az, hogy közérthetõ formában tájékoztassák a

szélesebb közvéleményt a gazdaságban végbemenõ folyama-

tok jegybanki vonatkozásairól és a jegybanki kutatómunka

eredményeirõl.

Egyéb kiadványok: 2006 õszén jelent meg a Monetáris politi-

ka Magyarországon kötet új, átdolgozott kiadása, amely a mo-

netáris politika alapvetõ fogalmait és keretrendszerét világít-

ja meg, továbbá betekintést nyújt a magyar monetáris politi-

ka közelmúltbeli folyamataiba. Szintén 2006-ban jelent meg

angol nyelven a monetáris transzmissziós mechanizmust vizs-

gáló, többéves jegybanki kutatómunka eredményét összefog-

laló kötet Monetary Transmission in Hungary címen.

A Magyar Nemzeti Bank valamennyi publikációja elérhetõ a

jegybank honlapján (www.mnb.hu). 
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Rendezvények, tudományos elõadások

Konferenciák

Június 1. Emissziós konferencia 

Június 19–22. International Users Group (IUG) konferencia 

Augusztus 1. Forint-emlékkonferencia,

Október 16. Devizahitelezési Workshop 

Október 26–27. 5. Nemzetközi kutatási munkaértekezlet:

Micro Behaviour and Monetary Policy 

November 8. Pénzügyi Piacok Konferencia

November 8. Látogatóközpontok és múzeumok az oktatásban

November 17. Nemzetközi Pénzforgalmi Konferencia

November 22. Infláció, növekedés, egyensúly – gazdasági ki-

látások

Az Európai Központi Bank által kihelyezett bizottsági/munka-

csoport ülések az MNB-ben

Május 18–19. ECB PSPWG Konferencia, Payment System

Policy Working Group

Június 22–24. ECB IRC Konferencia, International

Relations Committee

Június 29–30. ECB WGMA Konferencia, Working Group

Macroprudential Analyses

Szeptember 7–8. ECB WGEM, Working Group on

Econometric Modelling

November 23-24. ECB WGGES, Working Group on

General Economic Statistics

Szakmai elõadások

Január 17. Holló Dániel–Nagy Márton: Bankrendszeri haté-

konyság vizsgálata az Európai Unióban

Január 25. Ceyhun Bora Durdu: Are Indexed Bonds a

Remedy for Sudden Stops?

Február 9. Reiff Ádám: Costs of investment

Február 10. Ana Maria Oviedo: Doing Business in

Developing Economies: The Effect of Regulation and

Institutional Quality on the Productivity Distribution

Február 15. Ódor Lajos: Beyond the flat tax: fiscal consoli-

dation strategy in Slovakia

Április 11. Frank Smets: Inflation persistence and price set-

ting behaviour in the euro area – A summary of the IPN

Evidence

Május 5. Gergely Kiss–Márton Nagy–Balázs Vonnák: Credit

Growth in Central and Eastern Europe: Trend, Cycle or

Boom?

Május 11. Takáts Elõd: A Theory of “Crying Wolf”: The

Economics of Money Laundering Enforcement

Május 17. Hidi János: A kamatpolitika kiszámíthatósága:

Taylor-szabály?

Május 19. Reiff Ádám: Firm-level Adjustment Costs and

Aggregate Investment Dynamics – Estimation on Hungarian

data

Május 26. BESS at MNB: Robert H. Rasche: Inflation: Do

Expectations Trump the Gap?

Június 15. BESS at MNB: Russell Cooper: Is it is or is it

Ain’t my Obligation? Regional Debt in a Fiscal Federation

Június 22. Klaus Schmidt-Hebbel D.: Does Inflation

Targeting Make a Difference?

Június 23. Vonnák Balázs: Transmission of Hungarian

Monetary Policy

Augusztus 3. Személy Béla: Trade Induced Factor Reallo-

cations and Productivity Improvements

Szeptember 6. Mirco Tonin: Csökkentette-e a 2001-es

magyar minimálbéremelés az adóelkerülést? Köztes ered-

mények

Szeptember 19. Michael Frömmel: Bankhitelezés és rész-

vényárak
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Október 4. BESS at MNB: Benczúr Péter–Kónya István:

Nominális növekedés kis nyitott gazdaságban

Október 12. BESS at MNB: Jin-Chuan Duan and Andras

Fulop: A részvényárfolyamok ugrási gyakoriságának viszgála-

ta nagy frekvenciás adatokon mikrostrukturális zajok jelen-

létében

Október 16. BESS at MNB: Helge Berger, Michael

Ehrmann and Marcel Fratzscher: Forecasting monetary poli-

cy decisions: What determines the accuracy of forecasts by

central bank watchers?

Október 18. Naszódi Anna: Lehorgonyozza-e a végsõ rögzí-

tési rátára vonatkozó piaci várakozás az árfolyamot?

Október 25. Hornok Cecília–Jakab M. Zoltán–Tóth Máté

Barnabás: Globális egyensúlytalanságok korrekciója: mire

számíthatunk?

November 27. BESS at MNB: Maarten Dossche–Freddy

Heylen–Dirk Van den Poel: Sarkos keresleti görbe és

ármerevségek: eredmények egyedi áradatok alapján

December 11. BESS at MNB: Reint Gropp, Christoffer Kok

Sørensen and Jung-Duk Lichtenberger: Banki kamatrés és

pénzügyi közvetítõ rendszer

December 20. BESS at MNB: Jirka Slacalek: Mi határozza

meg a fogyasztást? Az ingatlan és a pénzügyi vagyon szerepe

3.12. RÖVIDÍTÉSEK, 
JEGYBANKSPECIFIKUS FOGALMAK 
MAGYARÁZATA

Rövidítések

ALCO: Eszköz-forrás bizottság.

AMICO: Számviteli és monetáris jövedelem bizottság (KBER-

bizottság).

ATK: Azonnali Tartalékközpont.

ÁKK: Államadósság Kezelõ Központ Zrt.

ÁSZ: Állami Számvevõszék.

BANCO: Bankjegybizottság (KBER-bizottság).

BIS: Nemzetközi Fizetések Bankja.

BKR: Bankközi Klíringrendszer.

BSC: Bankfelügyeleti bizottság (KBER-bizottság).

BUCO: Költségvetési bizottság.

CANSTAT: Közép-európai Statisztikai Együttmûködési

Szervezet.

CEBS: Európai Bankfelügyeleti Bizottság.

DVP: (Delivery Versus Payment) Szállítás Fizetés Ellenében.

EBA: Euro Banki Társulás, magánbankok által létrehozott

szervezet az eurofizetési forgalom fejlõdésének elõmozdítása

érdekében. Az EBA Clearing S.A.S. mûködteti az

Euro1/STEP1 és a STEP2 klíringrendszereket.

ECCO: Eurorendszer/KBER kommunikációs bizottság.

EGT: Európai Gazdasági Térség, szabadkereskedelmi övezet,

ami magában foglalja az EU 25 tagállamát, valamint Norvégi-

át, Izlandot és Liechtensteint. 

EIB: Európai Beruházási Bank.

EKB: Európai Központi Bank.

EPC: Európai Fizetési Tanács.

ERM-II: A GMU harmadik szakaszától induló árfolyam-me-

chanizmus, amely lényege, hogy az eurozónán kívüli tagál-

lamok valutáit összekötik az euróval.

EUROSTAT: Európai Unió statisztikai hivatala.

FRF: Fizetési Rendszer Tanács

GDP: Bruttó hazai termék.

GIRO: Giro Elszámolásforgalmi Zrt.

GMU: Gazdasági és Monetáris Unió.

IAC: Belsõ ellenõri bizottság (KBER-bizottság).

IMF: Nemzetközi Valutaalap.

IRC: Nemzetközi kapcsolatok bizottsága (KBER-bizottság).

ITC: Információtechnológiai bizottság (KBER-bizottság).

ITIL: IT Infrastructure Library, az információszolgáltatás

módszertana, nemzetközileg elfogadott mûködési szabványa.

BESZÁMOLÓ AZ MNB 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

ÉVES JELENTÉS • 2006 39



KBER: Központi Bankok Európai Rendszere.

KELER: Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.

KSH: Központi Statisztikai Hivatal.

LEGCO: Jogi Bizottság (KBER bizottság).

MOC: Piaci mûveletek bizottsága (KBER-bizottság).

MPC: Monetáris politikai bizottság (KBER-bizottság).

MT: Monetáris Tanács.

O/N, overnight betét/hitel: egynapos betét/hitel.

OECD: Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet.

OSAP: Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program.

ORFK: Országos Rendõrfõkapitányság.

OTC: Over the counter, tõzsdén kívüli piac.

PSSC: Fizetési és elszámolási rendszerek bizottsága (KBER-

bizottság).

PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 

SDDS: Különleges Adat-közzétételi Szabvány.

SEPA: Single Euro(pean) Payment Area, Egységes Európai

Pénzforgalmi Térség, az EU célkitûzése annak érdekében,

hogy a belsõ piacon a fizetési forgalom lebonyolításának szín-

vonala belátható idõn belül érje el a tagállamokon belül ta-

pasztalható nívót. 

STC: Statisztikai bizottság (KBER-bizottság).

SWIFT: Pénzügyi üzenetek biztonságos továbbítására szako-

sodott nemzetközi társaság.

SWIFTnet: a SWIFT IP-alapú zárt hálózata.

TARGET: Transzeurópai automatizált valósidejû bruttó exp-

ressz átutalási rendszer, az euróövezet VIBER rendszere.

VIBER: Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer, MNB által

mûködtetett fizetési rendszer.

Fogalmak magyarázata

Elszámolás (klíring): A fizetési mûveletek ellenõrzése, to-

vábbítása, a bankközi követelések és tartozások meghatáro-

zott szabályok szerinti kiszámítása; értékpapírügyletek eseté-

ben a kötések párosítása, megerõsítése, a tartozások és köve-

telések kiszámítása, a felmerülõ pénzügyi kockázat kezelése.

Chipmigráció: A bankkártyák ellátása intelligens chipekkel,

ami elõsegíti a visszaélések visszaszorítását, valamint többlet-

szolgáltatások nyújtását.

Devizaswapügylet: Olyan – általában rövid lejáratra kötött

– ügylet, amely különbözõ devizák cseréjét és az ügylet lezá-

rásakor a szerzõdésben – a keresztárfolyam és a devizák ka-

matrátája által – meghatározott áron történõ visszacserélését

foglalja magában.

Delivery Versus Payment: Értékpapír- és pénztranszferek

összekapcsolása olyan módon, hogy az értékpapír szállítására

akkor, csak akkor kerül sor, ha a pénzfizetés megtörtént. 

EDP-jelentés: Az államháztartás hiányára és az államadós-

ságra vonatkozó, uniós módszertan szerint összeállított muta-

tókat tartalmazó, MNB, KSH, PM által közösen készített je-

lentés.

IMF-tartalékkvóta: a Nemzetközi Valutaalapba SDR-ben

(Special Drawing Right = különleges lehívási jog) befizetett

IMF-kvóta szabadon lehívható – még le nem hívott – hányada. 

Kamatláb futures: A kamatláb futures olyan tõzsdei ügylet,

ahol a jövõbeni elszámolás alapja meghatározott mennyiségû,

szabványosított (kontraktusban kifejezett), az üzletkötéskor

meghatározott kamatozású betétállomány.

Kamatozó devizaswap (currency swap) ügylet: Olyan –

általában közép-, illetve hosszú lejáratra kötött – ügylet,

amely különbözõ devizák cseréjét, a tõke utáni kamatfizeté-

sek sorozatát és az ügylet lezárásakor a tõkék törlesztését fog-

lalja magában.

Kamatswap: valamely tõkeösszegre rögzített kamatláb alap-

ján számított fix kamat és – bizonyos piaci kamatlábhoz, fel-

tételhez igazított – változó kamatláb alapján számított válto-

zó kamatösszeg meghatározott idõközönkénti cseréje.

Kiegyenlítési tartalék: A forintárfolyam kiegyenlítési tarta-

léka és a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka az MNB
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saját tõkéjének részét képezõ tartalékok, melyeket negatív

egyenlegük esetén a negatív egyenleg mértékéig a központi

költségvetés a tárgyévet követõ év március 31-ig a megfelelõ

kiegyenlítési tartalék javára megtérít. A térítést a tárgyévi

mérlegben kell elszámolni.

Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka: A devizaeszkö-

zöknek és -forrásoknak a forintárfolyam-változásából adódó

árfolyamnyereségét, illetve árfolyamveszteségét a saját tõke

részét képezõ forintárfolyam kiegyenlítési tartalékában kell

kimutatni.

Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka: A devizá-

ban fennálló, értékpapírokon alapuló követelések (kivéve a

visszavásárolt devizakötvények) piaci értéke és beszerzési ér-

téke közötti értékelési különbözetet a saját tõke részét képe-

zõ deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékában kell kimu-

tatni.

Monetáris pénzügyi intézmények: A jegybank, a hitelinté-

zetek és a pénzpiaci alapok együttesen alkotják a pénzügyi

vállalatokon belül ezt az intézményi kategóriát. 

Opciós ügylet: A devizaopció tulajdonosa számára jogot je-

lent, de nem kötelezettséget egy bizonyos mennyiségû deviza

egy másik devizával szembeni vételére vagy eladására elõre

meghatározott árfolyamon, elõre meghatározott idõpontban

vagy idõpontig. Az opció eladója (kiírója) számára – amennyi-

ben az opció birtokosa gyakorolja a jogot – mindez kötele-

zettségként értelmezendõ. 

Pénzpiaci alapok: A pénzpiaci alapokhoz azok a befekteté-

si alapok sorolandók, amelyek befektetési jegyei likviditás

szempontjából a bankbetétekhez hasonlóak, és eszközeiket

85%-ban pénzpiaci eszközökbe, vagy maximum 1 éves hátra-

lévõ lejáratú, transzferálható hitelviszonyt megtestesítõ érték-

papírokba, vagy pénzpiaci eszközök kamataihoz hasonló

megtérülésû eszközökbe fektetik. Pénzpiaci eszközök: ala-

csony kockázatú, likvid, olyan piacon forgó értékpapírok,

ahol nagy forgalmat bonyolítanak le nagy mennyiségû papí-

rokkal, és ahol ezek készpénzre váltása azonnal és alacsony

költséggel lehetséges.

Repo- és fordított repoügylet: Olyan megállapodás, amely

értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szer-

zõdéskötéssel egyidejûleg meghatározott vagy meghatározan-

dó jövõbeli idõpontban történõ visszavásárlási kötelezettség

mellett, meghatározott visszavásárlási áron. Az ügylet futam-

ideje alatt a vevõ az ügylet tárgyát képezõ értékpapírt megsze-

rezheti, és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo-

ügylet), vagy nem szerezheti meg, azzal szabadon nem rendel-

kezhet, ilyenkor az értékpapír a vevõ javára a futamidõ alatt

óvadékként kerül elhelyezésre (óvadéki repoügylet).

STEP2: Páneurópai euroelszámolási rendszer a kis összegû

(12 500 eurónál alacsonyabb összegû átutalások) elszámolá-

sára.

Teljesítés (kiegyenlítés): A bankok közötti tartozások és

követelések végleges rendezése közös bankjuknál, jellemzõen

az MNB-nél vezetett számlán.
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2. A Magyar Nemzeti Bank mérlege

Kiegészítõ 

ESZKÖZÖK (Aktívák) 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Változásmelléklet 

kapcsolódó 

fejezete

1 2 3 3–2

I. Követelések forintban 174 139 171 619 –2 520

4.3. 1. Központi költségvetéssel szembeni követelések 169 528 171 313 1 785

4.14. ebbõl: deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka megtérítésére irányuló 

követelés* 14 816 20 600 5 784

4.7. 2. Hitelintézetekkel szembeni követelések 3 924 303 –3 621

3. Egyéb követelések 687 3 –684

II. Követelések devizában 4 432 773 4 558 183 125 410

4.9. 1. Arany- és devizatartalék 3 931 059 4 082 279 151 220

4.4. 2. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 117 253 102 852 –14 401

3. Hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések 114 0 –114

4.10. 4. Egyéb devizakövetelések 384 347 373 052 –11 295

III. Banküzemi eszközök 30 915 32 637 1 722

4.12. ebbõl: Befektetett eszközök 29 644 32 398 2 754

4.15. IV. Aktív idõbeli elhatárolások 73 211 81 115 7 904

V. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 4 711 038 4 843 554 132 516

Kiegészítõ 

FORRÁSOK (Passzívák) 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Változásmelléklet 

kapcsolódó 

fejezete

1 2 3 3–2

VI. Kötelezettségek forintban 3 716 843 3 878 063 161 220

4.5. 1. Központi költségvetés betétei 175 039 280 447 105 408

4.8. 2. Hitelintézetek betétei 1 799 180 1 634 681 –164 499

3. Forgalomban lévõ bankjegy és érme 1 705 998 1 959 817 253 819

4. Egyéb betétek és kötelezettségek 36 626 3 118 –33 508

VII. Kötelezettségek devizában 817 220 834 653 17 433

4.5. 1. Központi költségvetés betétei 108 476 92 736 –15 740

2. Hitelintézetek betétei 4 319 54 881 50 562

4.11. 3. Egyéb kötelezettségek devizában 704 425 687 036 –17 389

4.13. VIII. Céltartalék 62 57 –5

IX. Banküzem egyéb forrásai 10 796 10 656 –140

4.15. X. Passzív idõbeli elhatárolások 33 216 29 023 –4 193

4.16. XI. Saját tõke 132 901 91 102 –41 799

1. Jegyzett tõke 10 000 10 000 0

2. Eredménytartalék 38 357 16 936 –21 421

3. Értékelési tartalék 0 0 0

4.14. 4. Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 105 965 49 595 –56 370

4.14. 5. Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka 0 0 0

6. Mérleg szerinti eredmény –21 421 14 571 35 992

XII. FORRÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII+IX+X+XI) 4 711 038 4 843 554 132 516

millió forint

Budapest, 2007. április 11.

Simor András, Adamecz Péter,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

* Az MNB tv. 17. § (4) bekezdése alapján negatív egyenleg esetén, annak mértékéig a központi költségvetés a tárgyévet követõ év március 31-ig megtéríti,

amit a tárgyévi mérlegben kell elszámolni.
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3. A Magyar Nemzeti Bank eredménykimutatása

Budapest, 2007. április 11.

Simor András, Adamecz Péter,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

Kiegészítõ 

melléklet BEVÉTELEK 2005. 2006. Eltérés

kapcsolódó I–XII. hó I–XII. hó 

fejezete 

1 2 3 3–2

4.18. I. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegû bevételek 15 687 10 801 –4 886

1. Központi költségvetéssel szembeni követelések kamatbevételei 15 013 10 324 –4 689

2. Hitelintézetekkel szembeni követelések kamatbevételei 638 464 –174

3. Egyéb követelések kamatbevételei 29 4 –25

4. Forintban elszámolt kamatjellegû bevételek 7 9 2

4.18. II. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegû bevételek 218 278 202 079 –16 199

1. Devizatartalékok utáni kamatbevételek 101 550 145 291 43 741

2. Központi költségvetéssel szembeni követelések kamatbevételei 16 240 6 130 –10 110

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések kamatbevételei 18 9 –9

4. Egyéb követelések kamatbevételei 3 827 3 385 –442

5. Devizában elszámolt kamatjellegû bevételek 96 643 47 264 –49 379

4.19. III. Devizaárfolyam-változásból származó bevételek 21 147 68 545 47 398

4.18. IV. Pénzügyi mûveletek realizált nyeresége 11 499 1 261 –10 238

4.21. V. Egyéb bevételek 3 560 5 362 1 802

1. Jutalékbevételek 1 166 1 098 –68

2. Jutaléktól eltérõ egyéb bevételek 2 394 4 264 1 870

4.13. VI. Céltartalék-felhasználás 51 62 11

4.13. VII. Értékvesztés-visszaírás 43 608 565

4.23. VIII. Banküzem bevételei 743 319 –424

IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 271 008 289 037 18 029

Kiegészítõ 

melléklet RÁFORDÍTÁSOK 2005. 2006. Eltérés

kapcsolódó I–XII. hó I–XII. hó

fejezete 

1 2 3 3–2

4.18. X. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegû ráfordítások 132 503 142 405 9 902

1. Központi költségvetés betéteinek kamatráfordításai 28 940 25 938 –3 002

2. Hitelintézeti betétek kamatráfordításai 100 476 116 094 15 618

3. Egyéb betétek kamatráfordításai 3 087 373 –2 714

4. Forintban elszámolt kamatjellegû ráfordítások 0 0 0

4.18. XI. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegû ráfordítások 119 089 85 677 –33 412

1. Központi költségvetés betéteinek kamatráfordításai 1 462 2 555 1 093

2. Hitelintézeti betétek kamatráfordításai 285 389 104

3. Egyéb kötelezettségek kamatráfordításai 27 293 20 679 –6 614

4. Devizában elszámolt kamatjellegû ráfordítások 90 049 62 054 –27 995

4.19. XII. Devizaárfolyam-változásból származó ráfordítások 6 590 2 167 –4 423

4.20. XIII. Bankjegy- és érmegyártás költsége 5 349 8 648 3 299

4.18. XIV. Pénzügyi mûveletek realizált vesztesége 12 836 16 706 3 870

4.21. XV. Egyéb ráfordítások 892 3 875 2 983

1. Jutalékráfordítások 503 568 65

2. Jutaléktól eltérõ egyéb ráfordítások 389 3 307 2 918

4.13. XVI. Céltartalékképzés 103 57 –46

4.13. XVII. Értékvesztés 0 0 0

4.23. XVIII. Banküzem mûködési költségei és ráfordításai 15 067 14 931 –136

XIX. RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) 292 429 274 466 –17 963

XX. Tárgyévi eredmény –21 421 14 571 35 992

XXI. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 0

XXII. Fizetett (jóváhagyott) osztalék 0 0 0

XXIII. Mérleg szerinti eredmény (XX+XXI-XXII) –21 421 14 571 35 992

millió forint
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4.1. AZ MNB SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A Magyar Nemzeti Bank tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számviteli politikáját a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli

tv.), a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) és a Magyar Nemzeti Bank éves

beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) kormányrendelet (a további-

akban: MNB r.) keretei közt alakítja ki.

2004. május elsejétõl a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nem-

zetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagja.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az MNB számviteli rendszerét, az általánostól eltérõ értékelési és eredményelszámolási

szabályait. 

4.1.1. Az MNB számviteli rendszerének jellemzõi

Az MNB könyvvezetése során alkalmazott egyik alapelv, hogy a gazdasági eseményeket a tényleges felmerülés idõpontjának

megfelelõ dátummal kell a könyvekben rögzíteni, amennyiben az a még számvitelileg le nem zárt évre vonatkozik. Ennek a

devizaárfolyam-nyereségek és -veszteségek pontos meghatározása szempontjából van különös jelentõsége (lásd értékelési sza-

bályok), elsõsorban a devizaeladások és -vásárlások esetében. A devizaátváltással járó azonnali devizaügyletek az üzletkötés

napjával kerülnek a könyvekben rögzítésre. Az ilyen ügyletekbõl eredõ követelések és kötelezettségek az MNB devizapozíció-

ját az üzletkötés napjától módosítják. Ugyanezt az eljárást követi az MNB a fedezeti célú határidõs ügyletek mérlegben meg-

jelenõ átértékelési különbözetének könyvelésekor is. 

Az MNB naponta elszámolja:

• a devizaeszközei és -forrásai, illetve mérlegen kívül kimutatott, fedezeti határidõs ügyletekbõl származó követelései és köte-

lezettségei átértékelésébõl eredõ devizaárfolyam-különbözeteket, valamint

• a mérlegben szereplõ és a mérlegen kívül kimutatott, fedezeti ügyletekbõl származó követelések és kötelezettségek idõará-

nyos kamatához kapcsolódó idõbeli elhatárolásokat.

Az MNB r. rendelkezése értelmében az MNB a számviteli politikájában rögzített módon, a tulajdonos részére történõ adat-

szolgáltatás céljából, minden negyedévben köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint eredményszámláit lezárni, és fõkönyvi

kivonatot készíteni.

Az MNB belsõ célra ennél gyakrabban, havonta készít mérleget és eredménykimutatást, és ezek alátámasztására havonta vég-

rehajtja:

• a deviza-értékpapírok piaci értékelését, kivéve a visszavásárolt saját kibocsátású devizakötvényeket,

• a napi átértékelés során képzõdõ árfolyamnyereség vagy -veszteség realizált, illetve nem realizált részre történõ szétbontá-

sát és elszámolását,

• az értékcsökkenési leírás elszámolását.

A negyedéves zárlat során az MNB minõsíti az egyéb célú határidõs ügyletekbõl eredõ mérlegen kívül nyilvántartott függõ és

jövõbeni követeléseit és kötelezettségeit, év végén pedig az elõbbieken túl a befektetett eszközöket, követeléseket és egyéb

4. Kiegészítõ melléklet
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mérlegen kívül nyilvántartott kötelezettségeit. Majd megállapítja és elszámolja a szükséges értékvesztés, valamint a kötelezett-

ségekhez kapcsolódó céltartalék mértékét.

A mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követõ év január 15-e.

A jogszabályok szerint az MNB az Országgyûlés felé is beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az MNB az Országgyûlésnek és

a tulajdonosi jogokat az MNB tv.-ben szabályozott módon gyakorló Pénzügyminisztériumnak egyetlen beszámolót készít. Ez

az Éves jelentés, amely a számviteli tv. szerinti éves beszámolót, valamint az MNB szervezetét, gazdálkodását és tárgyévi tevé-

kenységét bemutató üzleti jelentést tartalmazza. Az MNB az Éves jelentést kiadvány formájában, illetve az interneten teljes ter-

jedelmében nyilvánosságra hozza. Az internetes honlap címe: www.mnb.hu.

Az MNB r. rendelkezései szerint az MNB nem köteles konszolidált beszámolót készíteni. Tekintettel arra, hogy a befekteté-

sek mérleg- és eredményhatása nem számottevõ, az MNB konszolidált beszámolót nem készít.

A számviteli tv. alapján az éves beszámoló könyvvizsgálata kötelezõ. 

Az éves beszámoló aláírására jogosult vezetõk:

Simor András
1
, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Adamecz Péter, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

A számviteli szolgáltatásokért felelõs vezetõ Gyöngyösy Éva, MKVK-tagsági száma: 005792.

4.1.2. Alkalmazott fõbb értékelési elvek

A központi költségvetéssel szembeni követelések

A központi költségvetéssel szembeni követelések között kimutatott értékpapírok kamatokkal csökkentett beszerzési értéken

szerepelnek a mérlegben. A kamatokat nem tartalmazó vételár és a névérték közötti különbözetet, mint árfolyamnyereséget

vagy -veszteséget az MNB idõarányosan számolja el eredményében.

Központi költségvetéssel szembeni követelések között jelenik meg a kiegyenlítési tartalékok (év végi negatív egyenlege miat-

ti) megtérítésével kapcsolatos követelés is.

A költségvetéssel szembeni követelésekre értékvesztést elszámolni nem lehet.

Devizaeszközök és -források értékelése, a devizaárfolyam-nyereség elszámolása

Az MNB valamennyi devizaeszközét és -forrását a beszerzés napján érvényes hivatalos árfolyamon veszi nyilvántartásba a köny-

vekben. Amennyiben egy devizakövetelés, vagy -kötelezettség devizakonverzió miatt jön létre, úgy a devizaátváltás során tényle-

gesen alkalmazott és a hivatalos árfolyam eltérésébõl eredõ árfolyamnyereséget vagy -veszteséget az adott napra konverziós ered-

ményként elszámolja, és az eredménykimutatásban a devizaárfolyam-változásból származó eredménysorokon jeleníti meg.

Az MNB – a szállítói devizakötelezettségek, illetve a devizás idõbeli elhatárolások kivételével – valamennyi devizaeszközét és

-forrását, valamint fedezeti célú határidõs ügyletekbõl eredõ, mérlegen kívüli követeléseit és kötelezettségeit naponta a hiva-

talos árfolyam változásának megfelelõen átértékeli. Az átértékelés következtében a mérleg devizában denominált tételei a de-

cember 31-én érvényes hivatalos árfolyamon (fixing) átértékelt összegben szerepelnek.

A devizában befolyt eredmény az adott napi hivatalos árfolyamon kerül az eredményben elszámolásra.

1 Simor András, jelenlegi elnök 2007. március 3-tól váltotta elõdjét, Járai Zsigmondot.
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Az idõbeli elhatárolások napi könyvelését az elõzõ napi idõbeli elhatárolások visszavezetése elõzi meg, így a devizás idõbeli el-

határolások átértékelés nélkül is hivatalos árfolyamon szerepelnek a mérlegben. 

A napi átértékelés során képzõdõ devizaárfolyam-nyereségbõl, illetve -veszteségbõl csak az ún. realizált árfolyameredményt le-

het az eredményben elszámolni, míg a nem realizált eredményt a saját tõkében, a forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka soron

kell kimutatni.

Realizált eredmény deviza eladásakor, illetve – amennyiben az adott devizanemben az átértékelés alá esõ követelések összegét

meghaladja az ugyanilyen kötelezettségek összege – devizavásárláskor keletkezik. A realizált eredmény az eladott, illetve megvá-

sárolt devizaösszeg hivatalos árfolyamon számított értékének és átlagos beszerzési árfolyamon számított értékének a különbsége.

Deviza-értékpapírok

A deviza-értékpapírokat piaci értéken kell kimutatni. A deviza-értékpapírok esetében az értékelés napján érvényes piaci érték

és a nyilvántartási érték közötti különbözet a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékában szerepel. Az értékpapírok eladá-

sakor, illetve lejáratakor realizálódó árfolyamnyereséget vagy -veszteséget a pénzügyi mûveletek realizált nyeresége és vesz-

tesége eredménysoron kell kimutatni.

A Magyar Nemzet Bank értékpapír-állományát december 31-én érvényes piaci árak alapján értékeli az amerikai tõzsdéken

jegyzett papírok tekintetében. Az európai tõzsdék december 31-i szünnapja miatt az itt jegyzett értékpapírok a december 30-

án érvényes piaci árak alapján kerülnek értékelésre.

Az egyéb devizakövetelések soron, azaz bruttó módon kell kimutatni az MNB által korábban külföldön kibocsátott, majd késõbb

visszavásárolt értékpapírokat. A visszavásárolt saját kibocsátású devizakötvények a bekerülési értéken történõ értékelés általános sza-

bályai szerint kerülnek értékelésre. A visszavásárolt kötvények után járó kamat bevételként és ráfordításként is elszámolásra kerül.

A repo (értékpapír-visszavásárlási) ügyleteket hitel-betét ügyletként kell elszámolni és az ügylethez tartozó jövõbeli értékpa-

pír-követelést vagy -kötelezettséget a mérleg alatti tételek között kell nyilvántartani.

IMF-kvótával kapcsolatos elszámolások

Az IMF-kvóta devizában befizetett része mint SDR-ben denominált, lehívható követelés a devizatartalék része.

A kvóta másik része (amelyet nem kellett az IMF-nek átutalni) a mérlegben az egyéb devizakövetelések soron szerepel. Ezzel

szemben forrásoldalon az IMF forintbetétje áll. Az MNB-nek legalább évente gondoskodnia kell arról, hogy az IMF forintbe-

tétjének nagysága megegyezzen a be nem fizetett kvóta SDR-ben meghatározott értékének forint megfelelõjével. Mivel ez a

betétszámla a leírtaknak megfelelõen csak formailag forint, a mérlegben az egyéb devizakövetelések soron szerepel.

Határidõs ügyletek elszámolása

Az MNB a határidõs ügyleteket az üzletkötés célja alapján két csoportba sorolja: a fedezeti ügyletek, illetve az egyéb céllal kö-

tött ügyletek csoportjára. 

Fedezetinek minõsülnek azok az ügyletek, amelyek egy meghatározott eszköz- vagy forráscsoport, illetve pozíció devizaárfo-

lyam- vagy piaciérték-változásából eredõ kockázatát csökkentik, azokhoz egyértelmûen hozzárendelték, és az ügylet indítása-

kor kifejezetten fedezeti ügyletként jelölték meg. Fedezeti ügyletnek minõsülnek továbbá a költségvetéssel, illetve annak meg-

bízásából külföldi partnerrel kötött határidõs ügyletek.

A határidõs ügyleteket mérlegen kívüli követelésként, illetve kötelezettségként kell kimutatni. A fedezeti ügyletekbõl eredõ de-

vizakövetelések és -kötelezettségek összevont átértékelési különbözetét (elõjelüknek megfelelõen az egyéb devizakövetelések

vagy -kötelezettségek soron, illetve a központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések vagy -kötelezettségek soron), vala-

mint idõarányos kamatukat (idõbeli elhatárolásként) a mérlegben kell kimutatni.
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Az egyéb célú határidõs ügyletek lezárulásakor az ilyen ügyletek eredményét a devizaügyletek esetén a devizaárfolyam-válto-

zásból származó bevételek, illetve ráfordítások, a kamatváltozáshoz kapcsolható ügyletek esetén pedig a kamatjellegû bevéte-

lek, illetve ráfordítások soron kell az eredményben kimutatni. Az ilyen ügyletek nem értékelõdnek át, de az óvatosság elve

alapján, az ügyletek esetleges negatív piaci értékével megegyezõ céltartalékot kell képezni negyedévente.

Banküzemi eszközök és források

A banküzem eszközei és forrásai mérlegsorokon kerülnek kimutatásra az alábbiak:

• azok a követelések és kötelezettségek, amelyek a jegybanki feladatokkal, banki mûködéssel közvetlenül nem hozhatók kap-

csolatba (pl. adókkal, járulékokkal, munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások, szállítók, nem jegybanki célú, még nem ér-

tékesített nemesfémkészlet), továbbá

• a hivatalos fizetõeszköznek már nem minõsülõ, még be nem váltott bankjegyekbõl eredõ kötelezettségek, valamint a

• befektetések,

• a szervezeti mûködéshez szükséges eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek).

A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok:

A vagyontárgyak értékcsökkenésének meghatározására az elvárható hasznos élettartam alapján a fent megadott százalékos

kulcshatárok az irányadók, azonban ettõl a tényleges használati idõ függvényében el lehet térni. A bank minden esetben lineá-

ris leírási kulcsot alkalmaz.

Az MNB mérlegében pénzeszközök nem szerepelnek. A jegybank a készpénz kibocsátója: a pénztárában, illetve értéktárában

lévõ készpénzkészlet – mivel nincs forgalomban – a forrásoldalon a bankjegy- és érmeállományból kerül levonásra. 

4.2. A MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK HATÁSA AZ MNB 2006. ÉVI MÉRLEGÉRE 
ÉS EREDMÉNYÉRE

A Magyar Nemzeti Bank mérlegének és eredményének alakulását elsõsorban a monetáris politika céljai és választott eszközei,

valamint a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok határozzák meg. 

A forint árfolyamának változása következtében a teljes nettó átértékelési hatás 10 milliárd forint nyereség volt. Év közben a

hivatalos árfolyam számottevõen eltávolodott az átlagos bekerülési árfolyamtól, aminek eredményeképpen a devizaárfolyam-

Megnevezés 2006. 12. 31.

Vagyoni értékû jogok 17,0%

Szellemi termékek 20,0–50,0%

Alapítás-átszervezés (maximum) 20,0%

Épületek 3,0%

Jármûvek 12,0–20,0%

Híradás-technikai eszközök, irodai eszközök, gépek 9,0–33,0%

Számítástechnikai berendezések 14,5–33,0%

Emissziós gépek 20,0–50,0%

Mûszerek, mérõeszközök 14,5–33,0%

Bankbiztonsági eszközök 9,5–33,0%

Egyéb fel nem sorolt eszközök* 14,5–33,0%

* Minden fent fel nem sorolt eszköz, pl. irodai berendezés és felszerelés, és egyéb berendezés.
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változásból származó realizált nettó eredmény elõzõ évi értékéhez képest 51,8 milliárd forinttal nõtt, 66,4 milliárd forint nye-

reség volt. A forintkiegyenlítési tartalék 56,4 milliárd forinttal, 49,6 milliárd forintra csökkent.

A nettó kamat- és kamatjellegû eredmény 15,2 milliárd forint veszteség volt 2006-ban, ami 2,5 milliárd forintos eredményja-

vulást jelentett az elõzõ évhez képest. A kamategyenleget rontotta a jegybanki alapkamat második félévben történt 175 bázis-

pontos emelkedése miatti forintkamatráfordítás-emelkedés. Ezt felülmúlta a devizahozamok emelkedése miatt bekövetkezõ

devizakamat-bevételek növekedésébõl adódó eredményjavító hatás. A devizakamat- és kamatjellegû eredmény javulásához

hozzájárult a felhalmozott kamatokat nem tartalmazó devizatartalék volumenének 151,2 milliárd forintos növekedése is.

Az eredményre ható tényezõkrõl lásd részletesen az Üzleti jelentés 3.9. fejezetét.

4.3. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBENI FORINTKÖVETELÉSEK

Az állampapírok állományának 2006. évi, 4 milliárd forintos csökkenését egy amortizálódó (öt év alatt évente törlesztõ) köt-

vény 4 milliárd forintos ütemezett törlesztése okozta.

A deviza-értékpapírok piaci értékeléséhez kapcsolódó kiegyenlítési tartalékának 2006. év végi negatív egyenlege miatti köve-

telés 20,6 milliárd forint volt, amit a költségvetés az MNB tv. alapján 2007. március 31-ig köteles megtéríteni, emiatt az év

végi mérlegben költségvetéssel szembeni követelésként kell kimutatni.

2006-ban pénzbevonási nyereség nem képzõdött, így ezen a jogcímen a központi költségvetéssel szembeni követelések nem

csökkentek. (Az MNB tv. szerint a pénzbevonásból származó nyereséget az MNB-nek az eredményében nem szabad kimutat-

ni, hanem a költségvetés MNB-vel szemben fennálló adósságának törlesztésére kell fordítani.)

4.4. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSNEK DEVIZÁBAN NYÚJTOTT HITELEK ÉS AZOK 
FEDEZETI ÜGYLETEI

A központi költségvetéssel szembeni devizahitelek az 1997-ben végrehajtott adósságcserébõl származnak. A központi költség-

vetéssel szembeni követelések állománya 2006 során 14,4 milliárd forinttal, 102,9 milliárd forintra csökkent. A csökkenés

döntõen a központi költségvetésnek az adósságcsere keretében nyújtott, dollárban és jenben denominált devizahitelek árfo-

lyamváltozás miatti átértékelõdésének köszönhetõ, mivel a negyedik negyedévben a forint árfolyama az amerikai dollárral és

a japán jennel szemben jelentõsen erõsödött.

A központi költségvetéssel kötött fedezeti ügyletek nettó egyenlegüknek megfelelõen kerülnek a mérlegben az eszköz- vagy

forrásoldalra.

Mérlegsor Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1 éven belüli lejáratú államkötvények 4 000 4 000 0

1–5 éven belüli lejáratú államkötvények 8 302 5 729 –2 573

5 éven túli lejáratú államkötvények 142 410 140 984 –1 426

Értékpapírok 154 712 150 713 –3 999

Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka miatti követelés 14 816 20 600 5 784

I.1. Központi költségvetéssel szembeni követelések összesen 169 528 171 313 1 785

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Adósságcsere miatti költségvetéssel szembeni hitelek 91 931 81 890 –10 041

Éven túli swapok 25 322 20 962 –4 360

II.2. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 117 253 102 852 –14 401

millió forint
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A központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések hátralévõ futamidõ szerinti lejárati szerkezete

A központi költségvetésnek devizában nyújtott hitelek devizaszerkezete (központi költségvetéssel kötött

swapügyletek nélkül)

A központi költségvetéssel kötött éven túli swapok devizaszerkezete

4.5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FORINT- ÉS DEVIZABETÉTEI

A központi költségvetés forintbetétei

Mérlegsor Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

– 1 éven belüli 17 364 1 629 –15 735

– 1–5 éves 3 183 52 278 49 095

– 5 éven túli 96 706 48 945 –47 761

II.2. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 117 253 102 852 –14 401

millió forint

Sorszám Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. – USD 42 716 38 324 –4 392

2. – JPY 49 215 43 566 –5 649

3. Központi költségvetéssel szembeni devizakövetelések 91 931 81 890 –10 041

millió forint

* Az euro devizakör az EUR-t és az árfolyam-kockázati szempontból ide sorolható egyéb európai devizákat (pl. GBP,CHF) tartalmazza.

Sorszám Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. – USD 0 0 0

2. – EUR devizakör* 322 371 138 983 –183 388

3. – JPY 0 0 0

4. Swapkövetelések (1+2+3) 322 371 138 983 –183 388

5. – USD 235 751 62 769 –172 982

6. – EUR devizakör* 12 084 11 686 –398

7. – JPY 49 214 43 566 –5 648

8. Swapkötelezettségek (5+6+7) 297 049 118 021 –179 028

9. Nettó swapkövetelés (4–8) 25 322 20 962 –4 360

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Kincstári egységes számla (KESZ) 33 290 270 797 237 507

ÁPV Zrt. betéte 141 429 9 306 –132 123

Államadósság Kezelõ Központ Zrt. betéte 256 280 24

Egyéb 64 64 0

VI.1. Központi költségvetés betétei 175 039 280 447 105 408

millió forint
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A központi költségvetés devizabetétei

A központi költségvetés devizabetétei mind éven belüli lejáratúak, állományuk 2005. december 31-hez képest 15,7 milliárd

forinttal csökkent. 

4.6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBENI NETTÓ POZÍCIÓ ALAKULÁSA

4.7. A HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI FORINTKÖVETELÉSEK

A hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések eredeti futamidõ szerint

A hitelintézetekkel szembeni követelések részben olyan kedvezményes hitelek, amelyek az MNB-nek az állami gazdaságpoli-

tika végrehajtásában betöltött korábbi szerepébõl erednek, így nem kapcsolódnak egyetlen jegybanki funkcióhoz sem, ezért a

jegybank 2001-tõl ezek állományának csökkentésére törekszik.

Az értékpapír fedezete mellett nyújtott egynapos (overnight) hitel lehetõségével a belföldi hitelintézetek döntõen a kötelezõ

tartalékmegfelelési kötelezettségük teljesítése céljából élnek. 2006. december 31-én a hitelintézetek nem használták a mone-

táris politikai eszköztárnak ezt az elemét. 

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Központi költségvetés devizabetétei 108 473 92 736 –15 737

Államkincstár devizabetétei 0 0 0

Központi költségvetés nem pénzpiaci devizabetétei 3 0 –3

Rövid lejáratú határidõs ügyletek 0 0 0

VII.1. Központi költségvetés betétei 108 476 92 736 –15 740

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

I.1–VI.1. Nettó forintpozíció –5 511 –109 134 –103 623

II.2–VII.1. Nettó devizapozíció 8 777 10 116 1 339

Összesen 3 266 –99 018 –102 284

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel 2622 0 –2622

Felszámolás alatti hitelintézetek refinanszírozási hitelei 1764 1575 –189

Devizabetét ellenében nyújtott hitel 1040 303 –737

Hosszú lejáratú refinanszírozási hitelek 262 0 –262

Hitelintézetekkel szembeni bruttó követelések összesen 5688 1878 –3810

Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése –1764 –1575 189

I.2. Hitelintézetekkel szembeni követelések összesen 3924 303 –3621

millió forint
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A forinthitelek hátralevõ futamidõ szerinti részletezését az alábbi tábla mutatja be:

4.8. A HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI NETTÓ POZÍCIÓ ALAKULÁSA

A hitelintézetekkel szembeni nettó kötelezettségek 110,2 milliárd forinttal csökkentek 2006. december 31-re. A változás dön-

tõen a hitelintézeti nettó forintpozíción belül a forintbetétek 164,5 milliárd forintos csökkenésének, illetve a nettó devizapo-

zíción belül a hitelintézeti devizabetétek 50,6 milliárd forintos növekedésének együttes hatására következett be. 

4.9. A JEGYBANKI ARANY- ÉS DEVIZATARTALÉK

Állományok forintban

Az MNB statisztikai célból rendszeresen publikálja a devizatartalék nagyságát. A statisztikai szabályok szerint a devizatartalék

részét képezik ennek felhalmozott kamatai is, így a statisztikai és a számviteli szabályok szerinti devizatartalék nagysága eltér.

A felhalmozott kamatokat nem tartalmazó devizatartalék forintban kifejezett állománya 151,2 milliárd forinttal, 4082,3 mil-

liárd forintra nõtt. 

Sorszám Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

– 1 éven belüli 5385 1878 –3507

– 1–5 éves 303 0 –303

– 5 éven túli 0 0 0

1. Hitelintézetekkel szembeni bruttó követelések összesen 5688 1878 –3810

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

I.2–VI.2. Nettó forintpozíció –1 795 256 –1 634 378 160 878

II.3–VII.2. Nettó devizapozíció –4 205 –54 881 –50 676

Összesen –1 799 461 –1 689 259 110 202

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Aranykészlet 10 840 12 014 1 174

IMF szabad kvóta 41 072 26 227 –14 845

Devizabetét 550 863 267 902 –282 961

Deviza-értékpapírok 3 150 888 3 688 228 537 340

Deviza repoügyletek állománya 177 396 87 908 –89 488

II.1. Arany- és devizatartalék összesen 3 931 059 4 082 279 151 220

millió forint



KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

ÉVES JELENTÉS • 2006 57

Állományok euróban

A devizatartalékok állományát növelte a Magyar Köztársaság által 2006-ban kibocsátott devizakötvényekbõl befolyt deviza

MNB-nél történõ konvertálása, valamint a devizatartalék hozama, az állományt csökkentette a magyar állam által korábban

kibocsátott, és az év során lejárt dollárkötvények miatti devizaeladás, az árelfogadó módon történõ euroeladás (piacra veze-

tés), valamint a költségvetési körbe tartozó intézmények megbízásából végrehajtott devizakifizetések. A leírt hatások együttes

eredményeként az euróban kifejezett devizatartalék 0,6 milliárd euróval 16,2 milliárd euróra nõtt az év során.

4.10. EGYÉB DEVIZAKÖVETELÉSEK

Az MNB által külföldön kibocsátott és késõbb visszavásárolt kötvények állománya 8,5 milliárd forinttal csökkent a forint ár-

folyamának az amerikai dollárral és japán jennel szembeni erõsödése miatt. 

4.11. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK DEVIZÁBAN

Egyéb devizakötelezettségek idõszak végi állománya

A devizakötvények állománya a forint árfolyamának az amerikai dollárral és japán jennel szembeni erõsödése miatt csökkent.

A fedezeti ügyletek soron döntõen a külfölddel kötött éven túli currency swapok nettó követel egyenlege szerepel.

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Aranykészlet 43 48 5

IMF szabad kvóta 162 104 –58

Devizabetét 2 180 1 062 –1 118

Deviza-értékpapírok 12 467 14 618 2 151

Deviza repoügyletek állománya 702 348 –354

II.1. Arany- és devizatartalék összesen 15 554 16 180 626

millió EUR

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

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

IMF-kvóta forintban befizetett része 275 876 272 869 –3 007

Visszavásárolt saját kötvények 108 283 99 812 –8 471

Külföldi fedezeti ügyletek* 0 55 55

Egyéb 188 316 128

II.4. Egyéb devizakövetelések összesen 384 347 373 052 –11 295

millió forint

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Kötvények 315 716 279 989 –35 727

Repóval kapcsolatos ügyletek 51 031 62 979 11 948

IMF-forintbetétek 275 876 272 870 –3 006

Külföldi betétek és hitelek 9 513 9 778 265

Fedezeti ügyletek 46 006 56 093 10 087

Egyéb kötelezettségek 6 283 5 327 –956

VII.3. Egyéb devizakötelezettségek 704 425 687 036 –17 389

millió forint
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Egyéb devizakötelezettségek hátralevõ futamidõ szerinti lejárati szerkezete

Egyéb devizakötelezettségek devizaszerkezete (fedezeti ügyletek nélkül)

Az egyéb devizák között az IMF 272,9 milliárd forintos betéte szerepel.

Külfölddel kötött fedezeti ügyletek devizaszerkezete

Mérlegsor Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

– 1 éven belüli 365 425 478 825 113 400

– 1–5 éves 201 239 143 155 –58 084

– 5 éven túli 137 761 65 056 –72 705

VII.3. Egyéb devizakötelezettségek 704 425 687 036 –17 389

millió forint

* Az euro devizakör az EUR-t és az árfolyam-kockázati szempontból ide sorolható egyéb európai devizákat (pl. GBP, CHF) tartalmazza

Sorszám Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. – USD 51 879 39 352 –12 527

2. – EUR-devizakör* 57 662 77 057 19 395

3. – JPY 273 000 241 664 –31 336

4. – Egyéb 275 877 272 870 –3 007

5. Egyéb devizakötelezettségek 658 418 630 943 –27 475

millió forint

* Az euro devizakör az EUR-t és az árfolyam-kockázati szempontból ide sorolható egyéb európai devizákat (pl. GBP, CHF) tartalmazza.

Sorszám Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. – USD 308 509 123 256 –185 253

2. – EUR-devizakör* 453 918 15 190 –438 728

3. – JPY 227 500 201 387 –26 113

4. Fedezeti ügyletekbõl eredõ követelések (1+2+3) 989 927 339 833 –650 094

5. – USD 470 263 60 899 –409 364

6. – EUR-devizakör* 530 140 331 806 –198 334

7. – JPY 35 530 3 221 –32 309

8. Fedezeti ügyletekbõl eredõ kötelezettségek (5+6+7) 1 035 933 395 926 –640 007

9. Nettó fedezeti kötelezettség (8–4) 46 006 56 093 10 087

millió forint
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4.12. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök az immateriális javakon, tárgyi eszközökön és beruházásokon (14,9 milliárd forint) túl a tulajdonosi

részesedéseket (17,5 milliárd forint) is tartalmazzák. 

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

értékének változása

Eszközcsoport

Immateriális javak Ingatlanok Berendezések Bankjegy- MNB Beruházások Immateriális 

Vagyoni értékû Fejlesztés alatt és érme- tárgyi javak, tárgyi 

jogok, szellemi lévõ szoftverek gyûjtemény eszközei eszközök és 

termékek eszközei összesen beruházások 

mindösszesen

Bruttó érték alakulása

2005. 12. 31. 6 863 219 8 290 8 612 206 17 108 1 731 25 921

Üzembehelyezés 1 253 25 561 702 5 1 268 3 956 6 502

Egyéb növekedés 0 0 0 0 0 0 0 0

Selejt –3 –4 –1 –125 0 –126 –4 –137

Eladás 0 0 0 –232 0 –232 0 –232

Térítés nélküli eszközátadás 0 0 –1 613 –858 0 –2 471 0 –2 471

Egyéb csökkenés –219 0 0 –299 0 –299 0 –518

2006. 12. 31. 7 894 240 7 237 7 800 211 15 248 5 683 29 065

Értékcsökkenés részletezése

2005. 12. 31. 5 279 0 2 397 6 331 0 8 728 0 14 007

Terv szerinti écs. leírás 1 064 0 231 1 107 0 1 338 0 2 402

Terven felüli écs. leírás 0 0 0 0 0 0 0 0

Káresemény miatti écs. leírás 0 0 0 0 0 0 0 0

Átsorolás miatti növekmény 0 0 0 0 0 0 0 0

Évközi csökkenés az 

állományból történõ kivezetés 

miatt –123 0 –553 –1 213 0 –1 766 0 –1 889

Átsorolás miatti csökkenés –97 0 0 –272 0 –272 0 –369

2006. 12. 31. 6 123 0 2 075 5 953 0 8 028 0 14 151

Záró nettó érték

2005. 12. 31. 1 584 219 5 893 2 281 206 8 380 1 731 11 914

2006. 12. 31. 1 771 240 5 162 1 847 211 7 220 5 683 14 914

Változás 187 21 –731 –434 5 –1 160 3 952 3 000

millió forint
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Befektetések és a befektetésekbõl származó osztalékok

2004. május 1-jén a Magyar Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz, aminek következtében az MNB a Központi Ban-

kok Európai Rendszerének (KBER) tagjává vált. A KBER az Európai Központi Bankból (EKB) és a 25 EU-tagállam jegybank-

jaiból áll. Az eurorendszer az EKB-ból és az eurót már bevezetett tagállamok nemzeti jegybankjaiból áll. 

Az EKB és a KBER Alapokmánya (a továbbiakban: Alapokmány) 28. szakaszának megfelelõen az MNB egyben az EKB tulaj-

donosává is vált.

* Az adott évben pénzügyileg kapott osztalék.

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

2005. 12. 31. 2006. 12. 31. 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. 2005 2006

BIS (millió forint, 1,43 1,43 5 247 5 004 562 686

millió SDR, 10 10

millió CHF) 13 13

Európai Központi Bank (millió forint, 1,39 1,39 1 367 1 364 0 0

ezer EUR) 5 408 5 408

SWIFT (millió forint, 0,02 0,02 2 2 0 0

ezer EUR) 9 9

Pénzjegynyomda Zrt. 100,00 100,00 8 927 8 927 288 500

MNB Üdültetési és Jóléti Szolg. Kft. 100,00 100,00 602 602 0 0

Magyar Pénzverõ Zrt. 100,00 100,00 575 575 125 194

KELER Zrt. 53,30 53,30 643 643 1 067 1 120

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 7,30 7,30 46 46 134 153

Budapesti Értéktõzsde Zrt. 6,90 6,90 321 321 0 164

Befektetések összesen: 17 730 17 484 2 176 2 817

millió forint
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Az EKB tulajdonosi megoszlása 2004. május 1. után

Az MNB mérlegének „III. Banküzemi eszközök” során, a „Befektetett eszközök” között az MNB EKB-részesedése is szerepel.

A részesedés arányát és annak ötévente történõ újraszámítását az EKB Alapokmány 29. szakaszának 3. bekezdése határozza

meg. Az alkalmazott számítási módszer szerint, az Európai Bizottság által megadott népességi és GDP-adatok alapján Magyar-

ország részesedése az EKB-ban 1,3884%.

Mivel Magyarország nem vezette még be az eurót, az Alapokmány 48. szakasza szerint átmeneti rendelkezések érvényesek, ré-

szesedésének 7%-át, összesen 5,4 millió eurót, azaz 1,4 milliárd forintot kellett az EKB tõkéjére befizetnie a csatlakozás idõ-

pontjában, 2004. május 1-jén. 

Bulgária és Románia 2007. január 1-jei európai uniós csatlakozásával, a bolgár és román jegybank is tulajdoni részesedést szer-

zett az EKB-ban. Ennek eredményeként 2007. január 1-jétõl az EKB jegyzett tõkéje 5,761 milliárd euróra nõtt, amin belül az

MNB részesedése 1,3141%-ra , azaz 75 700 733 euróra csökkent. 

A Magyar Nemzeti Bank 2004. július 1-jén tagsági részesedést vállalt a londoni székhelyû és brit társasági jog alapján alapí-

tott CEBS Secreteriat Ltd-ben, amely alapító okirata alapján az Európai Bankfelügyelõk Bizottsága (Committee of European

Banking Supervisors) részére adminisztratív szolgáltatásokat hivatott nyújtani. A tagok a mûködési költségek hozzájárulására

Nemzeti Központi Bankok (NKB) Jegyzett tõke Befizetett tõke Tõkejegyzési 

ezer EUR kulcs (%)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 141 910 141 910 2,5502

Deutsche Bundesbank 1 176 171 1 176 171 21,1364

Bank of Greece 105 584 105 584 1,8974

Banco de España 432 698 432 698 7,7758

Banque de France 827 533 827 533 14,8712

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 51 301 51 301 0,9219

Banca d'Italia 726 278 726 278 13,0516

Banque centrale du Luxemburg 8 725 8 725 0,1568

De Nederlandsche Bank 222 336 222 336 3,9955

Österreichische Nationalbank 115 745 115 745 2,0800

Banco de Portugal 98 233 98 233 1,7653

Suomen Pankki-Finlands Bank 71 712 71 712 1,2887

Euroövezetbeli NKB-k összesen 3 978 226 3 978 226 71,4908

Danmarks Nationalbank 87 159 6 101 1,5663

Sveriges Riksbank 134 292 9  400 2,4133

Bank of England 800 322 56 023 14,3822

Ceská národní banka 81 155 5 681 1,4584

Eesti Pank 9 927 695 0,1784

Central Bank of Cyprus 7 234 506 0,1300

Latvijas Banka 16 572 1 160 0,2978

Lietuvos bankas 24 624 1 724 0,4425

Magyar Nemzeti Bank 77 260 5 408 1,3884

Central Bank of Malta / Bank Centrali ta' Malta 3 600 252 0,0647

Narodowy Bank Polski 285 913 20 014 5,1380

Banka Slovenije 18 614 1 303 0,3345

Národná banka Slovenska 39 771 2 784 0,7147

Euroövezeten kívüli NKB-k összesen 1 586 443 111 051 28,5092

Összes NKB 5 564 669 4 089 277 100,0000

^
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az éves pénzügyi terv alapján, meghatározott kvótájuknak megfelelõ hozzájárulást fizetnek évente. A tagsági részesedés nem

igényelt befektetést, értéke mindössze 1 £, ezért könyveinkben a befektetések között nem szerepeltetjük. 

Belföldi befektetések fõbb mutatószámai (elõzetes adatok)

Gazdasági társaság neve Saját tõke Jegyzett tõke Tartalékok Adózott Adózott 

eredmény eredmény

2006. 12. 31. 2006. 12. 31. 2006. 12. 31. 2005 2006 elõzetes

Pénzjegynyomda Zrt.

1055 Budapest, Markó utca 13–17. 9 335 8 927 408 679 830

MNB Üdültetési és Jóléti Szolgáltató Kft. 

1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. 761 602 159 37 –29

Magyar Pénzverõ Zrt. 

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. 1 082 575 507 194 270

KELER Zrt.

1075 Budapest, Asbóth utca 9–11. 14 637 4 500 10 137 2 350 2 021

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

1054 Budapest, Vadász utca 31. 5 160 2 496 2 664 2 487 2 251

Budapesti Értéktõzsde Zrt. 

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5. 7 791 541 7 250 2 364 2 400

millió forint

Gazdasági társaság neve Értékesítés Pénzügyi tevékenység Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek 

nettó árbevétele bevételei

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Pénzjegynyomda Zrt.

1055 Budapest, Markó utca 13–17. 6904 7797 137 97 42 128 0 0

MNB Üdültetési és Jóléti Szolgáltató Kft. 

1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. 5 4 13 10 190 0 0 0

Magyar Pénzverõ Zrt.

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. 1903 3630 52 52 25 9 0 0

KELER Zrt.

1075 Budapest, Asbóth utca 9–11. n.a. n.a. 5473 5941 11 12 0 0

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

1054 Budapest, Vadász utca 31. n.a. n.a. 1131 808 367 512 0 0

Budapesti Értéktõzsde Zrt. 

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5. 2614* 3294* 1171 680 23 276 0 106

millió forint

n.a.: nem értelmezhetõ a bevétel kategória.

* Tõzsdei tevékenységbõl származó bevétel.



KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

ÉVES JELENTÉS • 2006 63

Az MNB követelései és kötelezettségei a kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A táblázatban szereplõ kötelezettségek rövid lejáratúak.

Az MNB befektetéseire vonatkozó stratégiája és az MNB tv. hatályos rendelkezései szerint az MNB értékesíteni szándékozik

minden olyan gazdasági társaságban lévõ befektetését, amelynek tevékenysége nem függ össze az MNB saját tevékenységével.

A Pénzjegynyomda Zrt. a bankjegyek mellett okmányokat, zárjegyet, értékpapírokat állít elõ, elsõsorban intézményi meg-

rendelõk számára. A vállalatnál végrehajtott fejlesztések a forintbankjegyek biztonságos gyártását 2012–14-ig lehetõvé teszik.

Hosszabb távon az euro bevezetésével a forintbankjegygyártás meg fog szûnni, és az MNB döntése szerint a pénzjegynyomda

eurobankjegyeket nem fog gyártani, ebbõl adódóan az MNB potenciális veszteséget realizálhat, amelynek várható mértéke

nem számszerûsíthetõ, ezért az MNB értékvesztést nem képzett. 

A Magyar Pénzverõ Zrt. forgalmi pénzérméket és emlékérméket gyárt, a szabad kapacitások erejéig a nemzetközi piacon bér-

munkát vállal, valamint saját érmeprogram keretében törvényes fizetõeszköznek nem minõsülõ nemesfém érméket is elõállít.

Emellett a jegybank által kibocsátott törvényes fizetõeszköznek minõsülõ nemesfém és nem nemesfém emlékérmék bel- és kül-

földi értékesítését végzi. Az MNB stratégiájában a Pénzverõ Zrt.-nek az euroérme-gyártásra történõ felkészítésével számol. Az

Európai Központi Bank elõzetes vizsgálata alapján a végrehajtott beruházások eredményeképp alkalmasnak találta a vállalatot

euroérme-gyártásra. A Magyar Pénzverõ Zrt. 2007. év végéig az MNB Logisztikai Központjába települ át. 

Az MNB Üdültetési és Jóléti Szolgáltató Kft-t (Bankjóléti Kft.) a bank szociális és jóléti feladatok ellátására hozta létre. 

A kft. az MNB-tõl apportálással tulajdonba vett üdülõket és sportlétesítményeket kezeli. Az MNB vezetése a társaság végel-

számolással történõ megszüntetésérõl döntött 2002-ben, amely eljárás jelenleg is folyamatban van. 

Gazdasági társaság neve
Átlagos állományi létszám

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Pénzjegynyomda Zrt. 477 463

1055 Budapest, Markó utca 13–17.

MNB Üdültetési és Jóléti Szolgáltató Kft. 0 0

1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.

Magyar Pénzverõ Zrt.  69 70

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.

KELER Zrt. 104 105

1075 Budapest, Asbóth utca 9–11.

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 128 128

1054 Budapest, Vadász utca 31.

Budapesti Értéktõzsde Zrt. 64 66

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.

fõ

Gazdasági társaság neve Követelés Kötelezettség

Pénzjegynyomda Zrt. 0,0 190,9

MNB Üdültetési és Jóléti Szolg. Kft. 0,0 0,0

Magyar Pénzverõ Zrt. 0,8 2,3

KELER Zrt. 0,0 1,5

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 0,0 4,3

Budapesti Értéktõzsde Zrt. 0,0 0,0

Összesen 0,8 199,0

millió forint
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4.13. CÉLTARTALÉK ÉS ÉRTÉKVESZTÉS

A céltartalék és értékvesztés állománya 2006-ban 613,3 millió forinttal csökkent.

A kötelezettségek soron az egyéb célú határidõs ügyletek negatív piaci értéke miatt képzett céltartalék található, ez 2005. év

végéhez képest 5,5 millió forinttal csökkent.

Az egyéb eszközök soron kimutatott munkavállalókkal szembeni kétes követelésre képzett 419,6 millió forint értékvesztés fel-

használásra került és az egyéb ráfordítások között elszámolt veszteséget kompenzálta (lásd 4.22. pont).

4.14. A KIEGYENLÍTÉSI TARTALÉKOK ALAKULÁSA

A 2006. év végén a forint euróhoz viszonyított hivatalos árfolyama 0,43 forinttal volt erõsebb a tavaly év véginél. A hivata-

los árfolyam jelentõs évközi gyengülése következtében az átlagos bekerülési árfolyam 3,7 forinttal emelkedett, így a devizaté-

telek bekerülési és piaci árfolyamon számított értéke különbözeteként adódó forintárfolyam-kiegyenlítési tartalék 56,4 milli-

árd forinttal, 49,6 milliárd forintra csökkent.

Az MNB nettó devizapozíciója 0,5 milliárd euróval 15,0 milliárd euróra (3780,5 milliárd forint) növekedett.

Mérleg- Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. évközi változások 2006. 12. 31.

sor Értékvesztés/ Képzés (+) Felhasználás/ Képzésbõl és Értékvesztés/

céltartalék visszaírás (–) felhasználás/ céltartalék 

összege visszaírásból összege

évközi (3+4+5)

árfolyamhatás

1 2 3 4 5 6 7

I/2-bõl Hitelintézetekkel szembeni forintkövetelések 1763,5 0,0 –188,2 0,0 1575,3

II/3-ból Hitelintézetekkel szembeni devizakövetelések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II/4-bõl Egyéb devizakövetelések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III/-ból Befektetett eszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III/-ból Egyéb eszközök 443,2 0,0 –419,6 0,0 23,6

VIII Kötelezettségek 62,2 266,6 –272,1 0,0 56,7

Összesen: 2268,9 266,6 –879,9 0,0 1655,6

millió forint

* 2006. év végén a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékának 20 600 millió forintos negatív egyenlege volt, amit a központi költségvetés 2007. már-

cius 31-ig köteles megtéríteni, ezért 2006-ban ez az egyenleg nem a kiegyenlítési tartalék soron, hanem a „Központi költségvetéssel szembeni követelések”

soron szerepel. (Ugyanezen okból szerepelt a 2005. év végi negatív egyenleg is az említett soron.)

Mérlegsor Megnevezés 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Változás

XI.4. Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 105 965 49 595 –56 370

XI.5. Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka* 0 0 0

Kiegyenlítési tartalékok összesen 105 965 49 595 –56 370

millió forint
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A forint éves árfolyamváltozásának mértéke

4.15. AKTÍV ÉS PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív és passzív idõbeli elhatárolások elsõsorban kamat- és kamatjellegû bevételek és ráfordítások, amelyek közgazdasági-

lag a tárgyidõszakot érintik, a pénzügyi teljesítés idõpontjától függetlenül.

4.16. SAJÁT TÕKE ALAKULÁSA

A jegyzett tõke 1 db tízmilliárd forint névértékû névre szóló részvénybõl áll. 

Az MNB tv. szerint az MNB osztalékát a közgyûlés határozza meg. A 2007. évi közgyûlés határozata alapján az MNB 2006.

évi eredményébõl és eredménytartalékából osztalékot nem fizet.

A kiegyenlítési tartalékokról bõvebben lásd a 4.14. pontot.

Mérlegsor Megnevezés Állomány Változás

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

Bankügyletek miatt 73 120 81 008 7 888

Belsõ gazdálkodás miatt 91 107 16

IV. Aktív idõbeli elhatárolások 73 211 81 115 7 904

Bankügyletek miatt 33 051 28 864 –4 187

Belsõ gazdálkodás miatt 165 159 –6

X. Passzív idõbeli elhatárolások 33 216 29 023 –4 193

millió forint

MNB hivatalos devizaközép-árfolyam Átlagos bekerülési árfolyam

Idõszak végi árfolyam

2005. dec. 30. (EUR) 252,73 245,39

2006. dec. 31. (EUR) 252,30 249,07

Éves átértékelõdés * 

2005-ben –2,8%

2006-ban 0,2%

* Magyarázat: + felértékelõdés / – leértékelõdés.

Mérlegsor Megnevezés 2005. 12. 31. Évközi 2006. 12. 31.

változás

XI.1. Jegyzett tõke 10 000 0 10 000

XI.2. Eredménytartalék 38 357 –21 421 16 936

XI.3. Értékelési tartalék 0 0 0

XI.4. Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 105 965 –56 370 49 595

XI.5. Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka 0 0 0

XI.6. Mérleg szerinti eredmény –21 421 35 992 14 571

XI. Saját tõke 132 901 –41 799 91 102

millió forint
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4.17. AZ MNB MÉRLEG ALATTI KÖTELEZETTSÉGEI

A határidõs ügyletekbõl eredõ kötelezettségek

A fedezeti ügyletek (1–5. sor) a nettó devizapozíción a keresztárfolyam-ingadozások, illetve kamatláb-változások miatt felme-

rülõ kockázatot csökkentik, és segítenek az MNB igazgatósága által elfogadott irányadó (benchmark) devizaszerkezet kialakí-

tásában. Ezek túlnyomó részben a költségvetéssel és annak megbízásából kötött ügyletek.

A devizaárfolyam-kockázat fedezésének fõ eszközei a rövid távú devizaswap (currency swap) és forwardügyletek, illetve a kö-

zép- és hosszú lejáratú devizaswapok. Az MNB által kívánatosnak tartott kamatstruktúra beállítását célozzák a konkrét köt-

vénykibocsátásokhoz rendelt fedezeti célú kamatswapügyletek.

A kamatswapügyletek között a jegybanknak az ÁKK-val kötött ügyletei is szerepelnek, amelyek a devizaadósság kamatkocká-

zatának csökkentésére szolgálnak, és ezeket az MNB a tõkepiacon ellenügylettel fedezi.

A határidõs ügyletekbõl eredõ kötelezettségek hátralevõ futamidõ szerinti lejárati szerkezete

Sor- Megnevezés Állomány Nettó piaci-

szám érték-különbözet

2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. – deviza-forwardügyletek 0 0 0

2. – rövid deviza-swapügyletek 445 687 402 089 –500

3. – currency swapügyletek 887 223 513 949 –61 496

4. – kamatswapügyletek 442 256 434 377 –13 663

5. Fedezeti ügyletek összesen 1 775 166 1 350 415 –75 659

6. – opciós ügyletek 0 0 0

7. – futures ügyletek 14 010 0 0

8. Egyéb célú határidõs ügyletek összesen 14 010 0 0

9. Összesen (5+8) 1 789 176 1 350 415 –75 659

millió forint

Sor- Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

szám
2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

– 1 éven belüli 801 399 611 905 –189 494

– 1–5 év 369 234 498 175 128 941

– 5 éven túli 604 533 240 335 –364 198

1. Fedezeti ügyletek 1 775 166 1 350 415 –424 751

– 1 éven belüli 14 010 0 –14 010

– 1–5 év 0 0 0

– 5 éven túli 0 0 0

2. Egyéb célú határidõs mûveletek 14 010 0 –14 010

3. Összesen (1+2) 1 789 176 1 350 415 –438 761

millió forint
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Egyéb mérleg alatti kötelezettségek

A deviza-repoügyletekbõl származó kötelezettség 50 millió euróval nõtt 2006-ban. 

A Garanciák sor olyan export-import garanciákat tartalmaz, amelyekhez minden esetben reverzális szerzõdés vagy állami ga-

rancia kapcsolódik. Az MNB a garancia lehívásakor – szükség esetén – élhet a viszontgarancia jogával.

Az egyéb mérleg alatti kötelezettségek nagyrészt az MNB által indított és fogadott inkasszóból eredõ kötelezettséget tartal-

mazzák.

Egyéb mérleg alatti kötelezettségek hátralevõ futamidõ szerinti lejárati szerkezete

Kötvénykölcsönzés

Az MNB és a legnagyobb értékpapír-számlavezetõi között létrejött kötvénykölcsönzési keretmegállapodás alapján kölcsönbe

adott értékpapírok 2006. év végi állománya névértéken 879,3 milliárd forint.

4.18. NETTÓ KAMATEREDMÉNY ÉS A PÉNZÜGYI MÛVELETEK REALIZÁLT EREDMÉNYE

Nettó forint és deviza kamat- és kamatjellegû eredmény

Sor- Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

szám
2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

1. Deviza-repoügyletekbõl származó kötelezettség 50 546 63 075 12 529

2. Garanciák 12 358 10 739 –1 619

3. Egyéb mérleg alatti kötelezettségek 5 448 3 082 –2 366

4. Összesen 68 352 76 896 8 544

millió forint

Sor- Hátralévõ futamidõ Állomány Változás

szám
2005. 12. 31. 2006. 12. 31.

– 1 éven belüli 62 906 76 867 13 961

– 1–5 év 5 446 29 –5 417

– 5 éven túli 0 0 0

1. Egyéb kötelezettségek összesen 68 352 76 896 8 544

millió forint

* A fedezeti és egyéb célú határidõs ügyletek részletezését lásd az alpont utolsó táblázatában.

Er.kim. sora Megnevezés 2005 2006 Változás

1 2 3 4 4–3

(I.1.+II.2.)–(X.1.+XI.1.) Központi költségvetés 851 –12 039 –12 890

(I.2.+II.3.)–(X.2.+XI.2.) Hitelintézetek –100 105 –116 010 –15 905

(I.3.+II.1.+II.4.)–(X.3.+XI.3.) Egyéb 75 026 127 628 52 602

Nettó kamateredmény –24 228 –421 23 807

Forintértékpapírok 7 9 2

Deviza-értékpapírok 0 0 0

Külföldön kibocsátott kötvények 0 0 0

Határidõs ügyletek* 7 803 –13 733 –21 536

Egyéb –1 209 –1 057 152

(I.4.+II.5.)–(X.4.+XI.4.) Nettó kamatjellegû eredmény 6 601 –14 781 –21 382

(I.+II.)–(X.+XI.) Nettó kamat- és kamatjellegû eredmény összesen –17 627 –15 202 2 425

millió forint
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2006-ban a nettó kamat- és kamatjellegû eredmény 15,2 milliárd forint veszteség volt, ami a 2005. évi kamateredményhez vi-

szonyítva 2,4 milliárd forintos eredményjavulást jelent.

A nettó kamateredmény 23,8 milliárd forinttal javult elõzõ évhez képest. Az eredményt javította:

• elõzõ évhez képest a devizatartalékokon realizált 43,7 milliárd forinttal több kamatbevétel.

Ellentétes hatásként, a kamateredményt rontotta:

• a 2005. évi állampapír-eladások miatt 2006-ban az állampapírokon realizált alacsonyabb kamatbevétel,

• a bázishatásként jelentkezõ, 2005. év végén, a költségvetés által piaci értéken végrehajtott devizahitel-elõtörlesztés miatti ka-

matbevétel-csökkenés, illetve

• a jegybanki alapkamat növekedésébõl és a hitelintézeti betétek átlagos állományának elõzõ évhez képesti emelkedésébõl

adódó hitelintézeti és költségvetési betétekre térített kamatráfordítás-növekedés.

A nettó kamatjellegû eredmény 21,4 milliárd forinttal, 14,8 milliárd forintra romlott. A változás döntõen a határidõs ügyle-

tek soron jelentkezett és bázishatással magyarázható: a költségvetési hitelek piaci értékû elõtörlesztésén realizált 15,2 milliárd

forint nyereség kamatjellegû eredményként került elszámolásra 2005-ben. A nettó kamatjellegû eredmény tartalmazza még a

határidõs ügyletek devizaárfolyam-változásához nem kapcsolható bevételeinek és ráfordításainak egyenlegét, valamint a beke-

rülési értéken nyilvántartott értékpapírok beszerzési értéke és névértéke közötti különbözetének tárgyidõszakra jutó idõará-

nyos összegét.

Pénzügyi mûveletek realizált eredménye

A pénzügyi mûveletekbõl származó nyereség és veszteség döntõen az értékpapír-értékesítésbõl származó realizált nyereséget

vagy veszteséget tartalmazza. 

Tárgyévben a pénzügyi mûveletek realizált eredménye soron 14,1 milliárd forint csökkenés tapasztalható 2005. évhez képest.

A csökkenés hátterében az értékpapír-lejáratokon és -eladásokon realizált nagyobb veszteség áll. 

Er.kim. sora Megnevezés 2005 2006 Változás

IV. Pénzügyi mûveletek realizált nyeresége 11 499 1 261 –10 238

XIV. Pénzügyi mûveletek realizált vesztesége 12 836 16 706 3 870

IV.–XIV. Pénzügyi mûveletek realizált eredménye –1 337 –15 445 –14 108

millió forint
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A kamatjellegû eredményben megjelenõ fedezeti és egyéb célú határidõs ügyletek eredményének részletezése

Az MNB a külföldön kibocsátott kötvényeibõl eredõ árfolyam- és kamatkockázatot currency swapok (és egyéb határidõs ügy-

letek) kötésével fedezte.

Az 1997-es adósságcsere során az MNB a költségvetés forinthiteleinek nagy részét devizahitelekre váltotta úgy, hogy a kibo-

csátott kötvényekkel megegyezõ feltételekkel ellentétes ügyletet kötött a költségvetéssel. Az MNB az ÁKK-val megkötötte a

kötvényekhez kapcsolódó currency swapok többségét is, közel azonos feltételekkel. A currency swapokból származó bevéte-

lek és ráfordítások bruttó módon szerepelnek az eredménykimutatásban. Azon swapok esetében, amelyek mind külföld felé,

mind az ÁKK-val szemben fennállnak, a bevétel, illetve a ráfordítás többszörösen szerepel a kamatjellegû eredményben. A cur-

rency swapok nettó eredményhatása a tárgyévben 8,0 milliárd forint veszteség.

4.19. A DEVIZAÁLLOMÁNYOK ÁTÉRTÉKELÉSÉBÕL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY 
ÖSSZETEVÕI

A forint árfolyamának változása következtében a teljes nettó átértékelési hatás 10 milliárd forint nyereség volt. Ebbõl a bank

az értékesítések miatt 66,4 milliárd forint nyereséget realizált, míg a forintkiegyenlítési tartalék változása (nem realizált árfo-

lyameredmény) –56,4 milliárd forint volt 2006-ban.

A kiegyenlítési tartalékról lásd még a 4.14. pontot.

Sorszám Megnevezés 2005 2006 Változás

1. – currency swapok kamata 76 021 39 039 –36 982

2. – éven túli lejáratú kamatswapok kamatkülönbözete 2 761 5 327 2 566

3. – fedezeti FX-swapok kamatkülönbözete 1 947 1 402 –545

4. – fedezeti határidõs ügyletek árfolyamnyeresége 15 235 633 –14 602

5. – egyéb célú ügyletek 564 642 78

6. Határidõs ügyletekbõl származó bevételek (1+2+3+4+5) 96 528 47 043 –49 485

7. – currency swapok kamata 78 651 47 070 –31 581

8. – éven túli lejáratú kamatswapok kamata 3 456 3 804 348

9. – fedezeti FX-swapok kamatkülönbözete 5 006 8 926 3 920

10. – fedezeti határidõs ügyletek árfolyamvesztesége 0 199 199

11. – egyéb célú ügyletek 1 612 777 –835

12. Határidõs ügyletekbõl származó ráfordítások (7+8+9+10+11) 88 725 60 776 –27 949

13. – currency swapok kamata (1–7) –2 630 –8 031 –5 401

14. – éven túli lejáratú kamatswapok kamata (2–8) –695 1 523 2 218

15. – fedezeti FX-swapok kamatkülönbözete (3–9) –3 059 –7 524 –4 465

16. – fedezeti határidõs ügyletek árfolyamnyeresége (4–10) 15 235 434 –14 801

17. – egyéb célú ügyletek (5–11) –1 048 –135 913

18. Határidõs ügyletek nettó eredménye (6–12) 7 803 –13 733 –21 536

millió forint

* A forintárfolyam-kiegyenlítési tartalék (XI.4 mérlegsor).

Megnevezés 2005 2006

Árfolyamváltozásból származó eredmény (realizált és konverziós) 14 557 66 378

Kiegyenlítési tartalék változása a mérlegben* (nem realizált átértékelési eredmény) 86 459 –56 370

Árfolyamváltozásból származó teljes hatás 101 016 10 008

millió forint
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4.20. BANKJEGY- ÉS ÉRMEGYÁRTÁS KÖLTSÉGE

Tárgyévben a bankjegy- és érmegyártásból származó ráfordítás összege 8,6 milliárd forint volt, az elõzõ évinél 3,3 milliárd fo-

rinttal magasabb. A költségnövekedés döntõen a 2005-ben legyártott 1000 forintos címletek 2006. áprilistól történõ forga-

lomba kerülésével, a gyártási mennyiségekben megmutatkozó különbségekkel, illetve a gyártási egységköltségek emelkedésé-

vel magyarázható. Az emlékérmék gyártási költségnövekedését a tárgyidõszakban 5000 példányban kibocsátott arany emlék-

érmék 80 ezer forintot meghaladó darabonkénti gyártási költsége magyarázza.

4.21. EGYÉB EREDMÉNY

A jutalékból származó eredmény a 2005. évi adatokhoz viszonyítva kismértékben csökkent. 

2006. évi jutaléktól eltérõ egyéb eredményt a 4.22. pont részletezi.

4.22. A JUTALÉKTÓL ELTÉRÕ EGYÉB EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE

A 2006. évi jutaléktól eltérõ egyéb eredmény elemei a következõk:

• A befektetések után kapott osztalékbevételek 2005-höz képest 0,6 milliárd forinttal nõttek (részletesebben lásd a 4.12. fe-

jezetet).

Er.kim. sora Megnevezés 2005 2006 Változás

Bankjegygyártási költség 3512 5825 2313

Forgalmi érmeverés költsége 1758 2183 425

Emlékérme verési költsége 79 640 561

XIII. Összesen 5349 8648 3299

millió forint

Er.kim. sora Megnevezés 2005 2006 Változás

1. Jutalékbevételek 1166 1098 –68

2. Jutaléktól eltérõ egyéb bevételek 2394 4264 1870

V. Egyéb bevételek összesen 3560 5362 1802

1. Jutalékráfordítások 503 568 65

2. Jutaléktól eltérõ egyéb ráfordítások 389 3307 2918

XV. Egyéb ráfordítások összesen 892 3875 2983

V.–XV. Egyéb nettó eredmény 2668 1487 –1181

millió forint

Sorszám Megnevezés 2005 2006 Változás

1. Részesedések osztaléka 2176 2817 641

2. Érmékhez és emlékérmékhez kapcsolódó bevétel 199 900 701

3. Értékesített munkavállalói kölcsönök miatti bevétel 0 545 545

4. Egyéb bevétel 19 2 –17

5. Jutaléktól eltérõ egyéb bevételek (1+2+3+4) 2394 4264 1870

6. Hitelezési és egyéb veszteség 2 0 –2

7. Érmékhez és emlékérmékhez kapcsolódó ráfordítás 166 841 675

8. Értékesített munkavállalói kölcsönök miatti ráfordítás 0 652 652

9. Végleges pénzátadás 132 288 156

10. Térítés nélkül átadott eszközökhöz kapcsolódó ráfordítás 58 1078 1020

11. Egyéb ráfordítás 31 448 417

12. Jutaléktól eltérõ egyéb ráfordítások összesen (6+7+8+9+10+11) 389 3307 2918

millió forint
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• A munkavállalói kölcsönök értékesítése miatt 545 millió forint egyéb bevétel és 652 millió forint egyéb ráfordítás kép-

zõdött. 

• A végleges pénzátadás soron 2006-ban nagyrészt nemzetközi és hazai szervezetek valamint alapítványok támogatása sze-

repel.

• A térítés nélkül átadott eszközökhöz kapcsolódó ráfordítás soron látható 1020 millió forint nagyságú növekedés elsõsorban

a Vadász utcai épület Magyar Államkincstárnak 2006. december 31-én történt térítés nélküli átadásával magyarázható.  

• Az egyéb ráfordítások között 420 millió forint munkavállalókkal szembeni kétes követelés leírása szerepel. 

4.23. A BANKÜZEMI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

A banküzem 2006. évi mûködési költségei (14,8 milliárd forint) a 2005. évi költségszinthez képest 0,1 milliárd forinttal

(0,6%-kal) csökkentek.

A személyi jellegû költségek 0,9 milliárd forinttal csökkentek, döntõen a 2005-ben elindított mûködésfejlesztési program mi-

atti átlaglétszám-csökkenéshez kapcsolódóan, a 2006. évi átlagos bérfejlesztés és az elõzõ évhez képest mérséklõdõ munkavi-

szony-megszüntetési kiadások következtében. Emellett a 2006. évi anyagjellegû ráfordítások 0,3 milliárd forinttal haladják

meg az elõzõ évit, ami a hatékonyabb és intenzívebb külsõ kommunikációs stratégia megvalósításához és az elmúlt évek IT-

fejlesztéseihez kötõdik (a középtávú IT-stratégiában rögzített alapelvek mentén megkezdett intézkedések, valamint a számítás-

technikai rendszerek üzemeltetéséhez igénybe vett új, illetve kibõvült tartalmú szoftvertámogatási és tanácsadói szolgáltatá-

sokhoz kapcsolódóan).

Ugyancsak az elmúlt évek beruházási volumenének növekedésével függ össze az értékcsökkenési leírás 0,5 milliárd forintos

növekedése.

Er.kim. sora Megnevezés 2005 2006 Változás

Exportértékesítés árbevétele 6 3 –3

Befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége 555 0 –555

Eszköz- és készletértékesítés bevétele 39 49 10

Közvetített szolgáltatás bevétele 59 53 –6

Kiszámlázott szolgáltatások bevétele 62 49 –13

Egyéb bevételek 21 153 132

Rendkívüli bevételek 1 12 11

VIII. Banküzem bevételei összesen 743 319 –424

Anyagjellegû ráfordítás összesen 3 743 4 025 282

Személyi jellegû ráfordítás összesen 9 501 8 562 –939

Értékcsökkenési leírás 1 872 2 403 531

Eszközök aktivált értéke –38 0 38

Egyéb tevékenység önköltségének átvezetése –195 –196 –1

Banküzem mûködési költségei összesen 14 883 14 794 –89

Eszközök és készletek miatti ráfordítás 125 91 –34

Kiszámlázott szolgáltatások ráfordításai 58 45 –13

Eredményt terhelõ adók 1 1 0

Banküzem mûködési ráfordításai összesen 184 137 –47

XVIII. Banküzem mûködési költségei és ráfordításai mindösszesen 15 067 14 931 –136

millió forint
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4.24. A LÉTSZÁM ÉS BÉRKÖLTSÉG ADATAINAK VÁLTOZÁSA ÉS A VEZETÕ 
TISZTSÉGVISELÕK JAVADALMAZÁSA

Létszám- és béradatok

A vezetõ tisztségviselõk javadalmazása

A vezetõ tisztségviselõk hitelei

Az MNB korábbi vezetõ tisztségviselõivel: igazgatósági, felügyelõbizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség

nincs.

Budapest, 2007. április 11.

Simor András, Adamecz Péter,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

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

összegeket.

Megnevezés 2005 2006 Változás (%)

Állományba tartozók bérköltsége 5399 4952 –8

Egyéb bérköltség* 414 348 –16

Kifizetett bérköltség 5813 5300 –9

Személyi jellegû egyéb kifizetés 1452 1252 –14

Járulékok 2236 2010 –10

Személyi jellegû ráfordítás összesen 9501 8562 –10

millió forint

Megnevezés 2005 2006 Változás (%)

Munkavállalók átlagos létszáma 896 773 –14

fõ

* Tartalmazza a tanács, MNB tv. 49. § (3) c) MNB-vel munkaviszonyban álló külsõ tagjainak keresetét.

Testület Tiszteletdíj

Monetáris Tanács* 260,4

Felügyelõbizottság 53,7

millió forint

* Mértéke a jegybanki alapkamat +1 százalékpont.

Testület Hitelek felvett Fennálló egyenleg 2006. Legutolsó lejárat Kamat mértéke

összege december 31-én

Igazgatóság 8,0 1,6 2007. 06. 01. Változó kamatozású*

Felügyelõbizottság – – – –

millió forint
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