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ELŐSZÓ

m

agyarország gazdasági szuverenitását jelképező független és felelős Magyar Nemzeti Bank
létrehozásának igénye 1848 óta a nemzeti törekvések egyik legjelentősebb követelése volt. Ennek
tényleges megvalósítására azonban több mint 75 évet kellett várni. Az első világháborút követően először 1921-ben a Magyar Királyi Állami Jegyintézet megalapításával a jegybanki funkciót
addig betöltő Osztrák-Magyar Bank felszámolására került sor, majd az Országgyűlés a Magyar
Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvénycikk elfogadásával létrehozta az önálló magyar jegybankot, amely részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte
meg munkáját. Első elnöke Popovics Sándor volt.

A Magyar Nemzeti Bank – akárcsak az Alpár Ignác pályázati tervei alapján 1905-ben elkészült
Szabadság téri központi épülete – megalapítása óta az állandóságot és a folytonosságot szimbolizálja. A jegybank egyúttal megjeleníti és töretlenül jelképezi a nemzeti szuverenitást.

A Magyar Nemzeti Banknak a nemzeti intézmények körében betöltött jelentősége, társadalmi
elismertsége és függetlensége felelősséggel is jár, ezért valljuk, hogy ez a felelősség kötelezettségeket is ró a jegybankra. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a függetlenség nem cél, hanem eszköz
és lehetőség, hogy a Magyar Nemzeti Bank tevékenységével a közjót, a társadalom egészének
hasznát szolgálja és hozzájáruljon a társadalmi jóléthez.
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E törekvésünkben egyértelműen megerősít minket az Alaptörvény és a benne foglalt Nemzeti
hitvallás. Az Alaptörvényben foglaltakkal egyezően valljuk ugyanis, hogy az államnak a polgárait
kell szolgálnia, hiszen a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a szabadság kiteljesítése.
Ez az elkötelezettség biztosíthatja ugyanis a fiatal nemzedékek számára a jövőt, akiknek tehetsége,
kitartása és lelkiereje teheti naggyá Magyarországot és biztosíthatja hazánk felemelkedését.

Emellett a Magyar Nemzeti Bank lehetőségeihez mérten közvetlenül, illetve alapítványai útján
szerepet kíván vállalni az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a szellemi és kulturális örökség
megőrzésében, az értékek közvetítésében, karitatív célú adományozással és önkéntes tevékenységgel pedig hozzá kíván járulni a közösségépítéshez, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok életminőségének, esélyegyenlőségének javításához, valamint a rendkívüli élethelyzetek okozta
nehézségek enyhítéséhez.

Mindezek alapján a Magyar Nemzeti Bank az Alapokmányában megfogalmazott küldetésével,
jövőképével és alapértékeivel összhangban, meghirdetett Pallas Athéné Közgondolkodási Programja megvalósítása során feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését. Ezért szakemberei, stratégiai együttműködő
partnerei és a feladataihoz illeszkedő célok megvalósítása érdekében létrehozott alapítványok
útján vezető szerepet kíván betölteni a közgazdasági és pénzügyi szakember képzés megújításában, törekszik a világ élvonalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intézményekkel,
szakemberekkel történő kapcsolatépítésre, hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására, továbbá szakmai műhelyek létesítésével, kiadványokkal, ösztöndíjakkal, gyakornoki és különböző szintű képzési programokkal támogatni és ösztönözni kívánja a pénzügyi és a közgazdasági
gondolkodást, a gazdasági növekedést és a teljes foglalkoztatást elősegítő elemzések, publikációk,
kutatások megvalósulását.
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Mindezek alapján a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának középpontjában a TUDÁS és az ÉRTÉKEK tisztelete áll.

Balog Ádám	Gerhardt Ferenc
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Matolcsy György
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KÜLDETÉS

A TÁ R S A DA L M I F E L E LŐ S S É G VÁ L L A L Á S R Ó L

A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik alappillérét
jelenti, ugyanis tevékenységének közvetlen hatása van a gazdasági környezetre, a vállalkozásokra és a polgárok életére. Ezért a jegybank, mint nemzeti intézmény küldetésének tekinti,
hogy elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nélkül fenntartható pozitív
eredménye terhére a közjót szolgálja és lehetőségeihez mérten olyan szakmai és össztársadalmi célok megvalósításához nyújtson támogatást, amelyek tükrözik a hitelességet, értéket
teremtenek, erősítik a társadalmi és a közösségek közötti kohéziót, elősegítik a tudományos
gondolkodást, gondozzák a tehetségeket és fejlesztik a pénzügyi kultúrát. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjai az oktatás, a kutatás,
a tudományos tevékenység, a pénzügyi ismeretterjesztés, a kultúra és a karitatív célú adományozás széles palettáját ölelik fel, különös hangsúlyt fektetve a tudás megszerzésre, az értékteremtésre és az értékek megőrzésére.

A társadalmi felelősségvállalásnak (Corporate Social Resposibility - CSR) nincs normatív meghatározása, mivel egy olyan komplex és dinamikus viszonyrendszerről van szó, amely az egyes
intézmények és a társadalom kapcsolatát írja le. Lényege szerint a társadalmi felelősségvállalás
a fenntartható gazdasági fejlődéshez, a kulturális és szellemi értékek megőrzéséhez és gyarapításához való etikus hozzájárulás iránti elkötelezettséget fejezi ki, amelynek célja a társadalom
elégedettségének, életminőségének emelése. Más megfogalmazásban egy adott intézmény által
végrehajtott olyan önkéntes cselekvés, amelynek célja, hogy erkölcsi alapon reagáljon tevékenysége társadalmi és környezeti hatásaira, ennek eredményeként hozzájáruljon azokhoz a közösségi célok megvalósításához, amely az érintett közösség érdekeit szolgálja.
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A M AG YA R N E M Z E T I B A N K TÁ R S A DA L M I
F E L E LŐ S S É G VÁ L L A L Á S I H AG YO M Á N YA I

A Magyar Nemzeti Bank a kétszintű bankrendszer kialakulása óta jelentős társadalmi szerepet
vállalt a korszerű pénzügyi intézmények létrejöttében, a pénzügyi szakma fejlődésében. E szerepvállalások megnyilvánulásai mindenkor az adott időszak szokásaihoz, formáihoz illeszkedtek.
Így már a ‘90-es években jellemző volt a pénzügyi tevékenységű intézmények alapításában való
részvétel, illetve különféle, a pénzügyi kultúra fejlesztését elősegíteni hivatott, illetőleg karitatív
célú alapítványok létrehozása, valamint az ilyen alapítványokhoz történő csatlakozás.
A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiáját először 2008-ban, a
„Köztudatos jegybank” címmel foglalta össze. E stratégia alapvetően a gazdasági felelősségvállalás – társadalmi szerepvállalás – környezetvédelem hármas célkitűzése alapján határozta
meg a fenntarthatóság pilléreit. Ugyanakkor már ebben a stratégiában is célként került megfogalmazásra egyes össztársadalmi ügyek támogatása, kiemelten a pénzügyi kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és az esélyegyenlőség előmozdítása. A stratégia alapján akcióterv is
készült, amelynek időarányos teljesülését külső auditorral hitelesített jelentés zárta le, azonban ezt követően a program nem folytatódott.

A Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épületének homlokzata

Az új jegybanki feladatok, a függetlenség és a felelős irányítással kapcsolatos elvárások,
a mértékadó jegybankok ezirányú gyakorlata a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos
tevékenységet is új és intézményi megoldások felé terelték, amelyek a Magyar Nemzeti Bank
számára is szükségessé tették a társadalmi felelősségvállalási célrendszer felülvizsgálatát a
jelen kor igényei szerint.

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalását alátámasztja a jegybankok nemzetközi
gyakorlata is, mert számos európai jegybank több évtizedes múltra visszatekintve ugyancsak
támogat közösségi és karitatív célokat, rendelkezik érme, bankjegy, könyv és művészeti gyűjteménnyel vagy egyéb kulturális javakkal.

12

13

Tu d á s é s É r t é k

A TÁ R S A DA L M I F E L E LŐ S S É G VÁ L L A L Á S
S T R AT É G I A I C É L J A I

Tu d á s é s É r t é k

•

•

A Magyar Nemzeti Bank
• szakemberei, stratégiai együttműködő partnerei és a feladataihoz illeszkedő célok megvalósítása érdekében létrehozott alapítványok útján vezető szerepet kíván betölteni a közgazdasági
és pénzügyi szakember képzés megújításában;
• feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az
ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését;
• szakmai műhelyek létesítésével, különböző szintű közgazdasági, pénzügyi, társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris képzési programok támogatásával ösztönözni kívánja a pénzügyi,
közgazdasági és társadalompolitikai gondolkodás megújítását;
• kiadványokkal, saját publikációival, tudományos cikkekkel, gazdaságpolitikai elemzésekkel,
tanulmányok közreadásával, valamint egyéb ismeretterjesztő dokumentumokkal segíti a
magyar közgazdasági kutatások és elemzések színvonalának emelését;
• támogatja tudományos és kulturális folyóiratok működését;
• kutatói, oktatói, képzési és gyakornoki ösztöndíjrendszert működtet;
• Pallas Athéné Közgondolkodási Programja részeként támogatja, hogy a tehetséges magyar kutatók a társadalomtudományok, különösen a közgazdaságtan, pénzügyek és azok peremtudományai területén minél több, nemzetközileg is elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre;
• gyakornoki programokat szervez a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló alap- és mesterszakos hallgatók számára;

•

•

•

•

•

•

részt vállal a jegybanki felügyeleti és fogyasztóvédelmi tevékenységgel kapcsolatos tanulmányok, ügyfél tájékoztatók készítésének és közzétételének, a civil fogyasztóvédelmi szervezetek
tevékenységének támogatásában;
az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás, a monetáris és a pénzügyi rendszert
érintő aktuális kérdések meghatározó fórumává kíván válni;
törekszik a világ élvonalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intézményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatépítésre, hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására;
kiemelt szakmai értéknek tekinti munkatársai szaktudását, ezért képzési és továbbképzési
lehetőséget biztosít a jegybank céljai iránt hosszú távon elkötelezett, szakmai tudása folyamatos megújítására kész munkavállalói számára;
lehetőségeihez mérten szerepet kíván vállalni az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a
szellemi és kulturális örökség megőrzésében, az értékek közvetítésében;
stratégiai megállapodások megkötésével együttműködésre törekszik a magyar kulturális élet
elismert intézményeivel, szervezeteivel,
karitatív célú adományozással és önkéntes tevékenységgel pedig hozzá kíván járulni a közösségépítéshez, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok életminőségének, esélyegyenlőségének javításához, valamint a rendkívüli élethelyzetek okozta nehézségek enyhítéséhez;
példaértékű és élenjáró gyakorlat kialakítására törekszik a környezetvédelem és a műemlékvédelem terén.

Lámfalussy Díj
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A TÁ R S A DA L M I F E L E LŐ S S É G VÁ L L A L Á S
S T R AT É G I Á J Á N A K J O G I É S F I N A N S Z Í R OZ Á S I
KERETRENDSZERE

1.1. Jogi keretek
Az Alaptörvény és a benne foglalt Nemzeti hitvallás szerint az államnak a polgárait kell szolgálnia, hiszen a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet és a szabadság kiteljesítése.
Az Alaptörvény és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény biztosítja a jegybank szervezeti,
működési és gazdálkodási függetlenségét, ugyanakkor ez a függetlenség, továbbá a Magyar
Nemzeti Bank jelentősége, társadalmi elismertsége és az általa kezelt köztulajdon társadalmi
felelősséggel is jár. Ezért a jegybank számára a törvényekben biztosított függetlenség nem cél,
hanem eszköz és lehetőség arra, hogy tevékenységével a közjót, a társadalom egészének hasznát szolgálja és hozzájáruljon a társadalmi jóléthez.

Sennyei Károly faragott záróköveinek egyike

1.2. A társadalmi felelősségvállalási célok finanszírozása

A társadalmi felelősségvállalás körébe eső tevékenységek egy része törvényi kötelezettség, míg
más részét az önként vállalt célok jelöli ki. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény az előbbi
körben rendelkezik arról, hogy a jegybank részt vállal egyes pénzügyi tárgyú törvények hatálya
alá tartozó személyek és szervezetek ügyfeleinek tájékoztatásával, a pénzügyi kultúra erősítésével, terjesztésével, valamint a felügyeleti, illetve a felügyelt tevékenységgel kapcsolatos tanulmányok készítésének és közzétételének, valamint a civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének támogatásában. Ezért a Kormány gazdaságpolitikájának támogatására vonatkozó törvényi
kötelezettségből is a jegybank szélesebb társadalmi felelősségvállalása következik.

A jegybanktörvény értelmében a felügyeleti tevékenység során kiszabott bírságból származó
bevétel kizárólag:
• a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására,
• a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatására,
• a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen
célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére,
• alapítványi támogatásra, valamint
• karitatív célra fordítható.
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A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodási függetlenségéből ugyanakkor az is következik, hogy ne
csak a bírságbevételekből, hanem elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése
nélkül további finanszírozást biztosítson társadalmi felelősségvállalási stratégiájának megvalósítására. Amíg ugyanis a törvény a bírságbevételek felhasználása tekintetében egyfajta célhoz
kötöttséget határoz meg, a jegybank további bevételei tekintetében korlátokat vagy egyéb
előírásokat a jogszabály nem tartalmaz. Másrészt a jegybank felügyeleti-, fogyasztóvédelmi
tevékenysége alapvetően a megelőzést szolgálja, tehát a bírság, mint súlyos jogkövetkezmény
alkalmazása nem cél, így önmagában a bírságbevételekre hosszú távon stabil, kiszámítható társadalmi felelősségvállalási programot építeni nem lehet.

Emellett a jegybank az alapítványok finanszírozásában is paradigmaváltást tart szükségesnek,
mivel megítélése szerint a támogatott célokat megvalósító alapítványi működés csak akkor
lehet hatékony és eredményes, ha a finanszírozás igazodik az oktatási, kutatási, képzési, tudományos, innovációs programok megvalósításának többéves időkeretéhez és a programok
működtetésének évtizedekre szóló, stabil finanszírozási igényéhez. Az alapítványok tekintetében ezért olyan finanszírozási modell kialakítására törekszik, amely az alapítói vagyon nagyságát a célok hosszú távú megvalósításához igazítja, azzal azonban, hogy az alapítói vagyon
alapító okiratban meghatározott részének csak a hozamát engedi meg az alapítványi célokra
felhasználni. Ezzel hosszú távon kiszámítható finanszírozás biztosítható az alapítványok által
ellátott feladatokra.

A Magyar Nemzeti Bank működés irányításért felelős döntéshozó testülete – fenntartható pozitív eredmény esetén, annak mértékéig – a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat betartva szabadon dönt arról, hogy a jegybank társadalmi felelősségvállalási stratégiáját
miként valósítja meg. Ezáltal a Magyar Nemzeti Bank egy olyan nemzeti intézmény, amelynek a gazdálkodásában is megnyilvánuló függetlensége alapján törvényes lehetősége van arra,
hogy eredménye terhére a közjót szolgálja és lehetőségeihez mérten támogatásokat nyújtson.
Ez összhangban van a jegybankok nemzetközi gyakorlatával is, hiszen számos európai jegybank
több évtizedes múltra visszatekintve támogat közösségi és karitatív célokat.
A Magyar Nemzeti Bank – élve a törvényben biztosított lehetőséggel – az elmúlt években,
évtizedekben számos különböző célú alapítványt hozott létre, az alapítványi célok megvalósítása érdekében alapítói vagyont, a működés biztosítására pedig adományt, támogatást és
infrastruktúrát biztosított. Ugyanakkor társadalmi felelősségvállalási céljainak felülvizsgálatával
és újrafogalmazásával egyidejűleg, felhalmozott tapasztalatok alapján a Magyar Nemzeti Bank
szükségesnek és időszerűnek tartja az általa alapított alapítványok újjászervezését, megújítását,
illetve kiemelt céljai megvalósítására új alapítványok létrehozását.
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1.3. Nemzetközi gyakorlatok
A nemzetközi színtéren számos publikált dokumentumban elsősorban az ENSZ, az Európai
Bizottság, illetve az OECD kezeli kiemelt feladatként a társadalmi felelősségvállalás előmozdítását.
A bankok társadalmi felelősségvállalása az 1970-es évekig főként az adományozásokban és
szponzorációkban fejeződött ki. A „jóléti állam” válságát követően különböző nemzeti (USA,
Egyesült Királyság) szabályozások születtek a pénzügyi szolgáltató szektor társadalmi felelősségvállalására vonatkozóan.
Az angolszász országokban a pénzügyi intézmények társadalmi felelősségvállalási tevékenységének középpontjában a jótékonysági, pénzügyi ismertterjesztési, oktatási és képzési, környezetvédelmi, önkéntességi, közösségi fejlesztési, valamint az alkalmazottakat és a fiatalokat érintő
programok állnak.
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A német bankok többségénél a társadalmi felelősségvállalás központi elemét még ma is inkább a
kulturális tevékenységek és a szociális ügyek támogatása jelenti. Emellett jelenik meg a képzés és
az oktatás támogatása.

Österreichische Nationalbank

A mértékadó külföldi jegybankok társadalmi felelősségvállalási gyakorlatának fő irányát az alábbi
tevékenységek jelentik:

•

•
•

•

Bank of England
•
•
•
•
•
•

pénzmúzeumot működtet;
a fiatalabb korosztály számára pénzügyi oktatási napokat és tanulmányi versenyeket szervez;
elemzési, kutatási projektekre, illetve a jegybank-specifikus képzésekre külön intézményt hozott létre;
kutatási projekteket, konferenciákat támogat;
a bank értékeivel összefüggő szponzorációkat végez;
gazdasági és pénzügyi ösztöndíjas programokat működtet.

•

•
•

Japán Nemzeti Bank
•

•

•

Bundesbank

•

a bank működésével közvetlenül összefüggő intézményeket (kutatási központ, szakkönyvtár,
pénzmúzeum) támogat;
támogatja érme- és bankjegy gyűjtemény, illetve egy művészeti gyűjtemény fenntartását;
karrier lehetőséget biztosít, gondoskodik minőségi munkaerő utánpótlásról

banktörténeti és pénzmúzeumot támogat;
hozzájárul pénzügyi és közgazdasági kutatásokhoz;
támogatja szakfolyóiratok, tanulmányok megjelenését, szakmai rendezvények megtartását;
adományozás és szponzorációs tevékenység
keretében gyűjti a modern osztrák festészet és
szobrászat kiemelkedő alkotásait..

•
•
•

nagy hangsúlyt helyez a pénzügyi kultúra
fejlesztésére;
a bank honlapjáról elérhető tájékoztatókat,
kiadványokat készít;
vezetett épületsétákat szervez;
jegybanki múzeumot működtet;
tanár továbbképzéseket indít;
fiatalokat célzó fesztiválokon jelenik meg;
támogatja a környezetvédelmet és a dolgozói
önkéntességet

Tóth István főbejárat feletti szobra
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2

A TÁ R S A DA L M I F E L E LŐ S S É G VÁ L L A L Á S
F Ő I R Á N YA I

2.1. Pallas Athéné Közgondolkodási Program
A Magyar Nemzeti Bank feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését az
általános közgazdasági gondolkodástól a tudományos tevékenységek támogatásáig. Ezért a
Magyar Nemzeti Bank célja, hogy emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát
és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával és olyan képző műhelyek (nemzetközi szintű doktori
iskola, kutatóközpont) létrehozásával, amelyeket közvetlenül a jegybank vagy az általa alapított intézmények irányítanak.
A Közgondolkodási Program kiemelt célja, hogy
• emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági
műveltséget oktatási programok szervezésével, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával;
• a magyar kutatók a közgazdaságtan és pénzügyek területén minél több, nemzetközileg is
elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre;
• a magyar kutatók számára könnyebben elérhetővé váljanak a közgazdaságtan új megközelítései;
• Magyarország a következő évtizedekben felkerüljön a modern közgazdasági gondolkodás térképére.
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Első emeleti lépcsőház előtere

A Magyar Nemzeti Bank tudatosan törekszik rá, hogy a tudományos fokozattal rendelkező
kutatók, a PhD hallgatók, az egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytatók és a szakkollégiumok
számára egyaránt elérhetők legyenek a program különböző elemei, ismeretterjesztő programjain keresztül pedig a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében minden érdeklődő számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tegye az alapvető pénzügyi, közgazdasági ismereteket.
A Közgondolkodási Program kifejezetten ösztönözni kíván minden olyan tevékenységet, amely
javítja a fiatal magyar kutatók külföldi egyetemek PhD programjaiba való bekerülésének esélyeit, a hazai PhD programokban résztvevők számára pedig nemzetközi kutatók bevonásával
kiemelt kurzusokon való részvételi lehetőséget biztosít.

23

Tu d á s é s É r t é k

Tu d á s é s É r t é k

2.1.1. PhD program

2.1.4. Duális képzésben való együttműködés

A program küldetése, hogy segítségével a PhD fokozatot szerző fiatal közgazdász kutatók
olyan tudást szerezzenek, amely akár a magyarországi, akár a nemzetközi szakmai életben
versenyképes. A program kiemelt célja, hogy nem csak az egyetemi és kutatás felé, hanem a
hazai szakpolitikai döntéseket előkészítő elemző, alkalmazott kutató szakemberek utánpótlását is biztosítsa. A program e célok megvalósítása érdekében tanulmányi ösztöndíjat biztosít
PhD hallgatók és kutatási ösztöndíjakat ad hazai és külföldi kutatók számára. A program
fontos eleme a hazai doktori iskolákkal való együttműködés, külső kontrollját tudományos
tanácsadó testület biztosítja.

A program célja a Magyar Nemzeti Bank támogatásával a reálgazdasági folyamatokkal is foglalkozó, új típusú jegybanki monetáris politika érdekében, modern szemléletű közgazdasági kutató,
fejlesztő és oktatási központ(ok) létrehozása, ahol egy adott térség megújuló munkaerő-piaci
igényeihez igazodó versenyképes tudástér kialakítására kerül sor.

2.1.2. Együttműködési megállapodás doktori iskolákkal
Az együttműködés célja a hazai társadalomtudományi doktori képzés színvonalának emelése,
a doktori képzésben résztvevők gazdaságelméleti, elemzési, monetáris politikai ismereteinek
és készségeinek fejlesztése, a PhD hallgatók bekapcsolása a nemzetközi kutatási térbe, a publikációs lehetőségek segítése, társadalomtudományi doktori iskolák infrastruktúra fejlesztésének támogatása. Az együttműködés keretében a Magyar Nemzeti Bank biztosítja az ösztöndíj
programra felvételt nyert hallgató kutatómunkájához szükséges infrastrukturális feltételeket a
jegybank épületében, publikációs lehetőséget biztosít, rendelkezésre bocsátja kiadványait és
támogatja az ösztöndíj programra felvételt nyert hallgató doktori iskolájának működését.

2.1.5. Pénztörténeti múzeum kialakítása, a Látogatóközpont interaktív megújítása
A Magyar Nemzeti Bank kiemelt feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a
pénzügyi tudatosság fejlesztését, a fogyasztói tudatosság erősítését. E célok megvalósításához
jelentősen hozzájárulhat egy pénztörténeti múzeum kialakítása, illetve a Látogatóközpont interaktív eszközökkel történő megújítása.
A jegybankok gyakorlatában általánosnak tekinthető az adott ország „pénzmúzeumának” létrehozása, fejlesztése, üzemeltetése. Emellett a Magyar Nemzeti Banknak törvényben meghatározott kötelezettsége is a pénz- és érmegyűjtemény közgyűjtemény jellegű bemutatása. Ugyanakkor a múzeumi élmény elérése érdekében a pénz történetét jelentő gyűjteményt szélesebb
kontextusban, az adott kor gazdasági-társadalmi környezetébe ágyazottan, európai és régiós
folyamatok tükrében, a jelenkor pénztörténeti eseményeinek, így különösen az euróhoz vezető
útnak is szerepet szánva célszerű bemutatni.

2.1.3. Kutatói program
A kutatói program célja a PhD sikeres befejezéséhez közös oktatási, kutatási projektek indítása,
amelyben a Magyar Nemzeti Bank kutatói, elemzői, a hazai kutatási ösztöndíjasok, illetve a külföldről jellemzően rövidebb időszakra ideérkező külföldi vendégkutatók vesznek részt. A program teret biztosít arra, hogy a résztvevők rendszeresen eszmét tudjanak cserélni egymással.
Lancea Regis – Szent István király ezüst dénárja
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A Látogatóközpont feladata, hogy közérthető módon:
• hozzájáruljon a Magyar Nemzeti Bank tevékenységének széles körben történő
megismertetéséhez;
• széles körben hozzáférhetővé tegye az alapvető pénzügyi információkat, és
• felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság fontosságára a hétköznapi életben.

•

A Magyar Nemzeti Bank feladatainak és tevékenységét megértését jelentősen segítheti, ha azok
bemutatása újszerű módon történik. Ilyen újszerű interaktív eszköz lehet:
• az életkorhoz és az iskolában megszerzett alapismeretekhez igazodó, az általános iskolai,
középiskolai matematika-oktatásba illeszkedő, a pénzügyi termékekhez kapcsolódó döntéshelyzet megoldását elősegítő szöveges példák kidolgozása, online elérésének biztosítása;
• online „gazdálkodj okosan” játék kifejlesztése megtakarítási, hitelfelvételi, tőzsdei műveletekhez kapcsolódó döntési helyzetek szimulálása révén;
• online elérhetőségű, a pénzügyi ismereteket fejlesztő programcsomag kidolgozása
középiskolásoknak;
• pénzügyi ismeretterjesztő sorozat kialakítása és vetítése a Látogatóközpontban;
• tematikus programok szervezése a Látogatóközpontban;
• telefonos applikációk kialakítása a háztartási alapvető pénzügyi döntésekhez.

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

2.2. A Magyar Nemzeti Bank alapítványi tevékenysége
2.2.1. Alapítványok 2014 előtt
A Magyar Nemzeti Bank – élve a törvényben biztosított lehetőséggel – az elmúlt években,
évtizedekben számos különböző célú alapítványt hozott létre, az alapítványi célok megvalósítása érdekében alapítói vagyont, a működés biztosítására pedig adományt, támogatást és infrastruktúrát biztosított.
A Magyar Nemzeti Bank a 2014. évet megelőzően alapítóként az alábbi alapítványokban vett részt:
26

Alapítvány a Közjóért,
„Pénziránytű – Alapítvány a tudatos pénzügyekért”
(Pénziránytű Alapítvány),
Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány,
Riesz Miklós Alapítvány,
Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány,
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért,
Közgazdasági Szemle Alapítvány,
Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási
Kérdéseinek Központja,
„Egészség a legnagyobb érték” Alapítvány,
FÉKÚT a Gyermekekért,
a Közlekedők Biztonságáért Alapítvány,
Európai Szemle Alapítvány,
Közgazda Alapítvány,
Magyar Modernizációért Alapítvány,
110 éves Csány Szakközépiskoláért Alapítvány.

A felsorolt alapítványok közül a Magyar Nemzeti Bank jelenleg
az első öt alapítványban gyakorolja alapítói jogait, további öt
alapítványban (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért, Közgazdasági Szemle
Alapítvány, Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Központja, valamint az ”Egészség a legnagyobb érték”
Alapítvány) az alapítói jogainak gyakorlására más személyt
jelölt ki. Az utolsó öt alapítvány pedig időközben megszűnt.
27
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2.2.1.1. Alapítvány a Közjóért

2.2.2. Pallas Athéné alapítványok

A Közjóért Alapítvány egyedüli alapítója a Magyar Nemzeti Bank. Az Alapítvány célja természetes vagy jogi személyek részére elsősorban szociális, humanitárius jellegű támogatások nyújtása,
eseti kérelmek, illetve az alapítvány által meghirdetett pályázatok alapján.

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási céljainak felülvizsgálatával és újrafogalmazásával egyidejűleg szükségesnek és időszerűnek tartja a 2014 előtt alapított alapítványok újjászervezését, valamint kiemelt céljai megvalósítására, így különösen Közgondolkodási
Programjának szervezeti kereteként a Pallas Athéné alapítványok létrehozását.

2.2.1.2. Pénziránytű Alapítvány
Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank a Diákhitel Központ Zrt-vel és a Magyar Bankszövetséggel közösen alapította 2008-ban. Célja a hazai lakosság pénzügyi kultúrájának és pénzügyi
tudatosságának fejlesztése. 2010 áprilisában összeolvadt a Budapesti Értéktőzsde által alapított,
hasonló célokkal tevékenykedő Öngondoskodás Alapítvánnyal.

2.2.2.1. Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA)

2.2.1.3. Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány

Az Alapítvány működésének tervezett helyszíne a Budapest, Úri utca 21. szám alatti régi Budai
Városháza műemlék épülete, amelynek felújítását követően otthont ad majd egy angol nyelvű
PhD iskolának és egy kiállítótérnek.

Az Alapítványt a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete alapította 1990-ben a
pénzügyi, számviteli, szervezési képzés színvonalának emelésére, amelyhez a Magyra Nemzeti
Bank még ugyanebben az évben csatlakozott.
2.2.1.4. Riesz Miklós Alapítvány
Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank mellett 16 hitelintézet alapította a budapesti egyetemi
szintű pénzügyi-közgazdász képzés oktatási és kutatási tevékenységének elősegítésére.

Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank alapította. Az Alapítvány célja egy olyan, a kor követelményeinek megfelelő tudományos műhely létrehozása, amely a modern képzés megteremtésével, valamint kiemelkedő oktatási színvonal és kompetenciák biztosításával fórumot teremt a
jövő generációk közgazdasági és pénzügyi szakembereinek.

Az Alapítvány fő célkitűzései:
•

a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, közgazdasági, pénzügyi, valamint
interdiszciplináris kutatások elősegítése;

•

a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási intézmények,
valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve
lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;

•

az oktatási tevékenység fejlesztése, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;

•

a felsőfokú oktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai
és anyagi támogatása;

2.2.1.5. Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány
Az alapítványt a Magyar Nemzeti Bank és a VEGYÉPSZER Rt. alapította a hazai piacgazdaságnak és a nemzetközi igényeknek megfelelő szakemberek képzése és továbbképzése
elősegítése érdekében.
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•

•

a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;
nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:
• adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez;
•

az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;

•

kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;

•

ösztöndíj és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon
felhasználásáról;

•

a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési
és kutatási tevékenységet folytat;

•

szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;

•

képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;

•

elősegíti szakkönyvek, tankönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez
anyagi támogatást nyújt;

•

referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);

•

kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;

•

céljai elérése érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban;

•

elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;
30
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•

hozzájárul az egyének pénzügyi tájékozottságának növeléséhez, annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;

•

segíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;

•

támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását, valamint

•

támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben
résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;

•

külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;

•

támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi
tapasztalatszerzését.
Szecessziós stílusú lépcsőkorlát részlete
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2.2.2.2. Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS)

•

Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank alapította. Az Alapítvány működésének tervezett helyszíne a Budapest, Kálmán Imre 20. szám alatti épület, amelynek felújítását követően otthont ad
majd közgazdasági, pénzügyi szakemberek bankszakmai képzésének.

elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi
támogatást nyújt;

•

referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);

•

kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;

•

elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;

•

hozzájárul az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek
legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;

•

segíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;

•

támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását, valamint

Az Alapítvány célja:
•

•

a közgazdasági, pénzügyi szakemberek, kiemelten bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, elősegítése;
bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált
banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági
oktatási tevékenység fejlesztésének előmozdítása, támogatása;

•

hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása;

•

•

a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése.

támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek
továbbképzését Magyarországon és külföldön;

•

külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;

•

támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi
tapasztalatszerzését;

•

támogatja a szakkollégiumok és más diákszervezetek szakmai tevékenységét.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:
•

adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a feladat végrehajtásához szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez;

•

az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;

•

kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;

•

a közgazdasági, pénzügyi és bankszakmai szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;

•

szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;

•

képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;
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2.2.2.3. Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC)
Az Alapítvány célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei gazdasági oktatás támogatása,
tevékenységének fejlesztése.
A határon túli magyar közgazdasági oktatásban való szerepvállalás nem kizárólag nemzetpolitikai, hanem gazdasági érdek is. Az oktatás támogatása és színvonalának emelése, a szülőföldön
való tanulás elősegítése és megmaradás támogatása hosszú távon hozzájárul a Kárpát-medencei térség gazdasági integrációjának elmélyüléséhez, a munkaerő-fejlesztésen keresztül a versenyképesség növeléséhez vezet.
A határon túli magyarság legnagyobb része Erdélyben található meg. A magyar kormány az itt
működő, magyar nyelven oktató egyetemeket már évek óta támogatja pénzügyi forrásokkal,
ebben azonban az immáron kibővült hatáskörű és célrendszerű Magyar Nemzeti Bank is részt
kíván venni. Erdélyben jelenleg magyar állami támogatással az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem folytat magyar nyelven gazdasági képzéseket Erdélyben előbbi csíkszeredai, utóbbi Nagyváradi központtal, amelyeken alap és mesterképzésen már
jelenleg is közel 1000 hallgató vesz részt.
Az Alapítvány céljai elérése érdekében az érintett intézményekkel kíván szorosabb szakmai
együttműködést kialakítani, amelynek célja, hogy az említett egyetemeken közgazdasági képzésben részesülő diákok a lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg. A magyar
nemzetpolitikához illeszkedve azt is szükséges kiemelni, hogy a megszerzett tudást lehetőség
szerint a szülőföldjükön maradva tudják hasznosítani. Ebből fakadóan az erőforrásokat érdemes
úgy allokálni, hogy a már meglévő közgazdasági képzések színvonalát erősítjük, illetve azokat
kiegészítjük, valamint esetleges új képzések alapoktól történő felépítésében segédkezünk.
A Magyar Nemzeti Bank és munkatársai korábban is részt vettek oktatási együttműködésekben. A Budapesti Corvinus Egyetemen és az ELTE-n zajló közgazdasági képzéseken több tantárgy esetében is a jegybank dolgozói voltak a tantárgyfelelősök, a közvetlen tudástranszfer így
már meglévő tapasztalatok alapján biztosítható. A Magyar Nemzeti Bank rendkívül kiterjedt
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hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így ez is hasznosítható az együttműködésben.
További lehetséges együttműködés lehet az erdélyi
egyetemeken hallgató diákoknak ösztöndíj biztosítása, amely a tanulmányaikban támogatja őket, illetve
gyakornoki programokkal közvetlen kapcsolat is létesíthető a hallgatókkal. A támogatás további, egyszerű
eszköze lehet pénzbeli juttatás biztosítása a felsőoktatási intézménynek, amelyet a közösen deklarált
célok mentén használhatna fel.
Az együttműködés eszközei:
Együttműködés az alapképzésben
Az alapképzési szakok közül az általános közgazdaság célja olyan szakemberek képzése, akik széles körű
gazdasági ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságfejlesztés, a gazdaságpolitika, a gazdasági jogszabályok
alkotása és alkalmazása, valamint a fenntartható fejlesztési stratégiák kidolgozása terén. A másfél éves
alapozó képzés után az általános közgazdaság szakot
választó hallgatók menedzsment vagy üzleti jog és
gazdaságtan szakirány keretében mélyíthetik el ismereteiket. Az általános közgazdaság szakon több olyan
tantárgy is azonosítható, amelynek oktatásában, illetőleg tananyag fejlesztésében a Magyar Nemzeti Bank
aktívan részt tud venni.

35

Az MNB Budai Várban található épületét díszítő
Pallasz Athéné szobor

Tu d á s é s É r t é k

Együttműködés mesterképzésben
Az erdélyi egyetemek magyar nyelvű mesterképzését kifejezetten színesítené, illetve kiegészítené egy, a Magyar Nemzeti Bank tudását is alkalmazó mesterképzés. Ennek fő tematikájához
természetesen szükség van a munkaerő-piaci és hallgatói igények felmérésére, de egy alkalmazott közgazdaságtan, bank és pénzügyek vagy kockázatkezelési és aktuárius szak mindenképp
piacképes tudást adhat akár a román akár a nemzetközi munkaerőpiacon. A mesterképzések
reputációját emelné, amennyiben angol-magyar nyelvű képzés elindítására is sor kerülhetne egy
nemzetközileg elismert egyetemmel együttműködésben.
Doktori iskola
A hosszú távú sikeres együttműködés tekintetében a későbbiekben szükségessé válhat a megfelelő mesterképzésben részesült, akadémiai pályára készülő hallgatók számára egy Erdélyben
működő gazdaság jellegű doktori iskola alapítása.
Könyvtárfejlesztés
Az Erdélyben elérhető magyar nyelvű - már meglévő, illetve indítandó - szakok számára is
kiemelkedő fontossággal bír, hogy az oktatók és a hallgatóság hozzáférjen a legaktuálisabb szakirodalomhoz, illetve a szakfolyóiratokhoz. Közös együttműködésben egy olyan könyvtárfejlesztési program elindítása szükséges, amely a felkészüléshez és a kutatómunkához nélkülözhetetlen.
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„szabadegyetemek” szervezésével is. Ezen irány megnyitása ráadásul jó lehetőséget ad a Magyar
Nemzeti Bank törekvéseinek szélesebb körű megismertetésére, illetve más együttműködési
módok előkészítésére.
Szakmai párbeszéd erősítése, konferenciaszervezés
A jegybank aktív szakmai és pénzügyi támogatásával szervezendő konferenciáknak, szakmai
vitáknak fő célja az oktatási projektek megismertetése, pénzügyi tudás terjesztése és szakmai
párbeszéd elősegítése lehet. A Magyar Nemzeti Bank jelentős hazai szakmai megjelenése mellett az erdélyi egyetemeken is szervezhet pénzügyi tudatosság, monetáris politika, világgazdasági trendek és bankpiaci témákban konferenciákat.
Gyakornoki program
Az erdélyi egyetemek megfelelő alap vagy mesterképzésén hallgató diákoknak felajánlható
egy, a Magyar Nemzeti Bankban eltölthető gyakornoki program lehetősége. A szakterületek alkalmasak arra, hogy fiataloknak megfelelő tudást adjanak, illetve betekintést nyújtsanak
egy modern jegybank életébe. A gyakornoki program kiterjeszthető úgy is, hogy a Magyar
Nemzeti Bank közbenjárásával a gyakornokoknak más helyeken (közigazgatás, magyarországi
magyar nagyvállalatok és multinacionális cégek) kapnak gyakornoki lehetőséget.
Ösztöndíjprogram hallgatóknak

Szakkollégiumi együttműködés
A szakkollégiumok általános célja többek között a vélemény- és tapasztalatcsere elősegítése a
diákok között, a végzett hallgatókkal, szakkollégistákkal, illetve külső szakemberekkel a tudás és
képességek elsajátítása érdekében. Az együttműködést ezen a területen lehet a leggyorsabban aktívvá és gyümölcsözővé tenni. A Magyar Nemzeti Bank munkatársai bekapcsolódhatnak a diákok szakmai életébe esti oktatások, beszélgetések és akár nyári szakmai táborok és

Az erdélyi egyetemek hallgató diákoknak jelentős könnyebbséget jelentene, ha a Magyar
Nemzeti Bank pénzügyileg is támogatni tudná őket szakmai előrehaladásukban. Ezt figyelembe
véve szükséges egy olyan ösztöndíjprogram kidolgozása, amely a kiválasztott szakokon hallgató diákoknak, lehetőleg teljesítményarányosan megfelelő pénzügyi ösztönzést nyújt ahhoz,
hogy ezen az egyetemen tanuljanak. Az anyagi juttatás mértékének meghatározását a hasonló
programokhoz kell igazítani.
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Távolabbi célkitűzések:

Pénzügyi ismeretterjesztés

Az erdélyi egyetemek való közvetlen együttműködésen túl az Alapítványnak további céljai és
programjai is lehetnek Erdélyben. Ennek megvalósításában a helyi egyetem(ek) szintén partnerként működhetnek közre, azonban a célok elérése elsősorban az Alapítvány feladata.

Az alap és középfokú, illetve a nem közgazdasági felsőfokú oktatásban a diákok nem, vagy nem
megfelelő mértékben kapják meg azt a tudást, amely a mindennapokban szükséges a pénzügyek intézésében. Ezért fontos a többszintű pénzügyi ismeretterjesztési programok elindítása,
amellyel a szükséges információkat lehet eljuttatni a célközönségnek.

Ösztöndíjprogram kutatóknak

Nemzetközi kapcsolatok szélesítése

Szükséges egy olyan ösztöndíjprogram elindítása, amely nem az aktív hallgatókat támogatja,
hanem a helyi szakemberek kutatómunkáját. Olyan, a magyarság gazdasági, vállalkozói életéhez
szükséges elemzések, összefoglaló munkák támogatása lehet a cél, amelynek jelentős hozzáadott értéke van a magyarság életéhez.

A hasonló, külföldön működő szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
kiemelt fontosságú az Alapítvány hatékony és nemzetközileg elismert működését illetően.
A partnerintézményekkel, szervezetekkel kialakított nemzetközi hálózat segíti az általuk eddig
szerzett tapasztalat és ismeret elsajátítását, valamint lehetővé teszi a Magyar Nemzeti Bankban
felhalmozott tudás széleskörű terjesztését egyaránt. Egy jól kialakított hálózat továbbá lehetővé teszi magas színvonalú nemzetközi konferenciák, szemináriumok megszervezését, valamint
különböző nemzetközi ösztöndíjak elindítását is.

Tanári továbbképző programok
Az Alapítvány távlati célja a közgazdasági képzésben részt vevő tanári kar továbbképzése. Ezért
mind a középfokú mind a felsőfokú oktatásban dolgozó tanárok számára elérhetővé kell tenni a
legaktuálisabb közgazdasági kutatási eredményeket, elméleteket, amelyek a tananyagba beépíthetők. Ennek eszköze lehet továbbképző kurzusok szervezése, illetve hazai, nagy tapasztalattal bíró oktatók hosszabb távú erdélyi tartózkodásának támogatása, amellyel a helyi szakmai
életbe bekapcsolódva nagyobb hatás érhető el.

Lámfalussy terem

Vállalkozói kapcsolatok
Szükséges, hogy az Alapítvány teret biztosítson a határon túli magyar vállalkozók számára a
szakmai kapcsolatfelvételre, illetve segítse az egymás közötti kapcsolatok kiépítését. A vállalkozói kultúra, menedzsmentképesség fejlesztése szintén kiemelt cél. A kialakítandó kapcsolati
háló segítséget jelenthet továbbá a végzett diákok gyakornoki vagy végleges elhelyezkedésében.
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2.2.2.4. Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADOM)
Az Alapítvány célja:
• Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások
elősegítése, támogatása;
•

a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése kecskeméti felsőoktatási
intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek
létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek
megteremtése révén;
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•

ösztöndíj és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi
vagyon felhasználásáról;

•

a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési
és kutatási tevékenységet folytat;

•

szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat;

•

képzési programokat dolgoz ki és fejleszt;

•

elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi
támogatást nyújt;

•

az oktatási tevékenység fejlesztése Bács-Kiskun megyében, elsősorban Kecskeméten, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;

•

•

a Bács-kiskun megyei felsőoktatási intézmények és az ezekhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;

referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára);

•

kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg;

•

a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;

•

céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati
programokban;

•

elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését;

•

nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

•

•

a Kecskeméti Főiskolával közösen a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása.

elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek
legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni;

•

elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését;

•

támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását;

•

támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön;

•

külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre;

•

támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi
tapasztalatszerzését.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:
• adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez;
•

az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet;

•

kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel;
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2.2.2.5. Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)
A 21. századra felgyorsuló globalizáció, majd annak egyik következményeként az egész világra
kiterjedő század eleji globális gazdasági válság és az átrendeződő gazdasági világrend felértékeli
a geopolitika szakterületének jelentőségét a gazdaságpolitikák szempontjából.
A Magyar Nemzeti Bank törvényből adódó feladata, hogy elsődleges céljának veszélyeztetése
nélkül támogassa a Kormány gazdaságpolitikáját. A magyar kormány gazdaságstratégiai törekvése, hogy külgazdasági kapcsolataiban új piacokat célozzon meg, új együttműködési tereket
és kapcsolatrendszereket alakítson ki, különös tekintettel az ázsiai, távol keleti lehetőségekre a
keleti nyitás politikája jegyében. Magyarország számára nemzetstratégiailag fontos, hogy új alapokra helyezze viszonyát a világ különböző gazdasági és politikai aktoraival, különös tekintettel a
keleti országokra, ugyanakkor meghatározó szereplővé tudjon válni egy közép-európai együttműködésben is. Ehhez a törekvéshez Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tudásteremtéssel,
elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület
hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan
hozzájárulni, miközben ennek eredményeit a jegybanki alaptevékenységben is alkalmazza.
A geopolitika, mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a geográfia és
a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető,
amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi és a
megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű.
Az Alapítvány célja:
• olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai
és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a
tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
•

a hazai és nemzetközi eredmények gazdaságpolitikai alkalmazásának ösztönzése;
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Róth Miksa ólomüveg ablakai a lépcsőházban
•

a geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint például az ágazati és politikai trendek,
biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés mélyebb feltárásának ösztönzése és
nyomon követése;

•

a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében
nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködések
ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel elősegítése, nemzetközi
eredmények hazai becsatornázása;

•

a szakemberek képzésének ösztönzése;

•

a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai gondolkodók hálózatának
kiépítése és Magyarországra hívása;
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•

gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és
társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;

•

gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, különösen
műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;

•

geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, nemzetközi szakirodalmak hazai megjelentetése;

•

a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata;

•

geostratégiai és geopolitikai kutatási intézmény kiépítése műhelyek bevonásával a fenti
célok érdekében.

Az Alapítvány eszközei:
• geopolitikai kutató intézet működtetése;
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•

tervezési és jövőorientált döntés-előkészítő, döntéstámogató információs rendszer
kidolgozásának ösztönzése ;

•

a globális és nemzetközi kihívásokra adott helyi válaszok kezdeményezéseinek támogatása.

Az Alapítvány tervezett funkciói:
• think tankként működés (tudományos szemlélettel, módszertannal megvalósuló elemzés,
stratégiai tanácsadás, döntéselemzés, alternatívák kidolgozása);
•

a Magyarországot érintő globális folyamatok hatásainak vizsgálata;

•

policy jellegű javaslatok megfogalmazása stratégiai intézkedésekre vonatkozóan;

•

hazai és nemzetközi partnerség építés;

•

az oktatásban és szakemberképzésben való részvétel;

•

kutatások és a szakterület szakmai teljesítményének ösztönzése.

•

kutatási programok indítása, kutatások támogatása a tématerületen;

•

kutatási ösztöndíjak biztosítása PhD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;

•

szakkönyvek kiadása, publikációk támogatása;;

•

nemzetközi workshopok és konferenciák szervezése és támogatása, a világ legjelentősebb
geostratégiai és geopolitikai stratégiai gondolkodóinak meghívása Magyarországra;

2.3. Pénzügyi fogyasztóvédelem erősítése

•

geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működésének program alapú támogatása;

•

lehetőség biztosítása fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;

•

szakmai kiadványok, egyetemi jegyzetek és tankönyvek kiadásának támogatása;

•

nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítésének elősegítése;

Az egyes pénzügyi szolgáltatásokban és így a pénzügyi szektor egyes szereplőiben csalódott
fogyasztók száma a pénzügyi válság, illetve a válsággal összefüggő károk következtében jelentősen megnőtt. Ez rombolja a pénzügyi szervezetekbe és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, amely lényegi eleme a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan működésének. A bizalomvesztés, a csalódott fogyasztók nagy száma erodálja a piacot, és a pénzügyi piacok stabilitását
ássa alá. Minden olyan eszköz, ami a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat a tisztességes piaci
magatartás révén erősíti, a piac érdekeit is szolgálja. Ilyen eszköz a pénzügyi fogyasztóvédelem.

44

45

Tu d á s é s É r t é k

A jegybank pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenysége során arra fókuszál, hogy a pénzügyi szolgáltatók a fogyasztókkal fennálló kapcsolatban mindig törvényes és tisztességes eszközöket alkalmazzanak, felelős és korrekt módon járjanak el. A jegybank célja továbbá, hogy elősegítse a fogyasztók
megfelelő tájékoztatását, annak érdekében, hogy a pénzügyi termékek és szolgáltatások igénybevétele során a fogyasztók képesek legyenek megfontolt és körültekintő döntéshozatalra.
A fogyasztóvédelem erősítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank szervezetén belül Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központ kezdte meg működését, amely a fogyasztóvédelem hatósági feladataitól elkülönülten az ismeretterjesztésre, a fogyasztókkal, civil szervezetekkel és a pénzügyi
szolgáltatókkal folytatott aktív párbeszédre törekedve segíti a pénzügyi tudatosság terjedését, a
fogyasztói jogok érvényesítését. A Központ kiemelt célja, hogy mind rövid, mind hosszú távon
hozzájáruljon a proaktív fogyasztóvédelmi szemlélet meghonosodásához, a tudatos fogyasztói
társadalom kialakulásához és a pénzügyi kultúra fejlődéséhez.
A társadalmi felelősségvállalás pénzügyi fogyasztóvédelmi eszközei:
• online tájékoztatás erősítése, termékválasztó programok továbbfejlesztése, célirányos internetes honlap(ok), pénzügyi navigátor(ok) kialakítása és működtetése;
• együttműködés fejlesztése a pénzügyi fogyasztóvédelmi és általános fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel, jegybanki partnerségi háló kiépítése;
• az ország számos pontján ingyenes pénzügyi tanácsadói irodahálózat támogatása;
• siket és nagyothalló pénzügyi fogyasztók számára civil jeltolmácsos pénzügyi tanácsadás biztosítása szakmai érdekképviseletek közreműködésével;
• vak és gyengénlátó pénzügyi fogyasztók számára akadálymentes jegybanki honlap aloldalak
kialakítása, Braille-írásos ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése szakmai érdekképviselettel együttműködve;
• a hazai mikro-és kisvállalkozók piacra lépéséhez, a vállalkozások indításához és sikeres viteléhez
szükséges ismereti háttér fejlesztése, ennek keretében vállalkozási alapismeretek átadása;
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•

•
•

a pénzügyi tudatosságot elősegítő fogyasztóvédelmi rendezvények és
fórumok szervezése és támogatása;
a pénzügyi nevelés és oktatás fejlesztésének elősegítése;
vállalkozói érdekképviseletekkel együttműködve a pénzügyileg tudatos mikro- és kisvállalkozás díj meghirdetése olyan vállalkozások számára, amelyek példamutató módon jártak el a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érdekében.

2.4. A Magyar Nemzeti Bank kiadványai
2.4.1. Jegybanki kiadványok, jelentések, elemzések
Inflációs jelentés
Az inflációs jelentés évente négy alkalommal jelenik meg annak érdekében, hogy a közvélemény számára érthető és világosan nyomon
követhető legyen a jegybank politikája. Ebben a kiadványban a Magyar
Nemzeti Bank rendszeresen beszámol az infláció addigi és várható
alakulásáról, értékeli az inflációt meghatározó makrogazdasági folyamatokat, és összefoglalja azokat az előrejelzéseket és megfontolásokat, amelyek alapján a Monetáris Tanács meghozza a döntéseit.
Pénzügyi stabilitási jelentés
A stabilitási jelentés évente két alkalommal jelenik meg, ismerteti a jegybank álláspontját a pénzügyi rendszerben tapasztalható változásokról,
és bemutatja ezen változások hatását a pénzügyi rendszer stabilitására.
A belső épületszobrászati munkákat Maróti Géza készítette
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Fizetési mérleg jelentés
A negyedéves rendszerességgel megjelenő kiadvány fő célja, hogy tájékoztassa a piaci szereplőket a fizetési mérleg folyamatairól, és ezzel felhívja a figyelmet a gazdaság mélyebb összefüggéseire. A külső egyensúly alakulása a pénzügyi stabilitás szempontjából is kiemelt jelentőséggel
bír, mivel a fizetési mérleg folyamatai alapján következtetni lehet a gazdasági növekedés fenntarthatóságára, illetve az ezzel kapcsolatos kockázatokra. Emellett a fizetési mérleg elemzésével
a gazdasági problémákat már korábban, azok kialakulásakor fel lehet tárni, és lépéseket lehet
tenni elkerülésük érdekében.
Jelentés a fogyasztóvédelmi és felügyeleti kockázatokról
A Magyar Nemzeti Bank évente két alkalommal teszi közzé a fogyasztóvédelmet és a mikroprudenciális felügyeleti területet egyaránt magában foglaló, előretekintő jellegű kockázati jelentését. A jelentés röviden összefoglalja a gazdasági, szabályozási és technológiai környezet által képviselt kockázatokat, majd a pénzügyi termékek szempontjából áttekinti a felügyelet által észlelt
és prognosztizált fogyasztói kockázatokat, illetve a mikroprudenciális kockázatokat a felügyelt
szektorok alapján.
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Jelentés a fizetési rendszerről
A jelentés évente egy alkalommal ad átfogó elemzést a belföldi pénzforgalomban és a felvigyázott fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank szükség esetén
milyen eszközöket mozgósított annak érdekében, hogy fenntartsa a pénzforgalom zavartalan
lebonyolítását, és elősegítse az azt támogató fizetési és elszámolási rendszerek megbízható
és hatékony működését.
Időközi jelentés: Beszámoló a Magyar Nemzeti Bank adott negyedévi tevékenységéről
Az Időközi jelentés évente két alkalommal jelenik meg, az éves és a féléves beszámolók közötti
időszakban, áprilisban és novemberben. A jegybanki szakterületek első és harmadik negyedévi,
jegybanktörvényben rögzített alapvető tevékenységéről számol be: monetáris politika, pénzügyi
rendszer áttekintése, devizatartalék, pénzforgalom, emissziós tevékenység, statisztikai változások.
Féléves jelentés: Beszámoló a Magyar Nemzeti Bank adott félévi tevékenységéről
A Féléves jelentés évente egy alkalommal jelenik meg, szeptemberben. A jelentés a jegybank
első fél évről szóló üzleti jelentése.

Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről
A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank mellett működő, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik. A jegybanktörvény alapján a Pénzügyi Békéltető
Testület elnöke a Testület tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készít és azt a tárgyévet követő év január 31-ig megküldi a Magyar Nemzeti Bank elnökének, majd a tájékoztatót,
annak elfogadása után nyilvánosságra hozza. A jelentés összefoglalja az előző évben beérkezett
kérelmek számának alakulását, a pénzügyi szektorok szerinti megoszlását, valamint áttekintést
nyújt a testület működésének hatékonyságáról.
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Éves jelentés
Az Éves jelentés évente egy alkalommal jelenik meg, tartalmazza a jegybank előző évről szóló
üzleti jelentését, valamint auditált éves beszámolóját.
Jelentés a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi célú hatósági tevékenységéről
A Magyar Nemzeti bankon belül működő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi központ a központhoz
beérkezett beadványok és megkeresések elemzésével kapcsolatosan évente két alkalommal
tájékoztatja a fogyasztókat és a közvéleményt a központ tevékenységével kapcsolatosan. Ezt a
tájékoztatást kiegészíti a fogyasztó panaszokkal kapcsolatos intézkedésekről készített összefoglaló és statisztika, amely rámutat a fogyasztóvédelem működésének hatékonyságára.
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Elemzés az államháztartásról
A Magyar Nemzeti Bank szakértői stábja rendszeresen elemzi a költségvetési folyamatokat a
jegybank monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladatának legmagasabb szakmai színvonalon történő teljesítésének támogatása érdekében. A szélesebb közvélemény az Elemzés az államháztartásról című kiadványból ismerheti meg e szakértői elemzések legfontosabb eredményeit.
A Magyar Nemzeti Bank valamennyi publikációja elérhető a jegybank honlapján
(http://www.mnb.hu).
Sennyei Károly reliefjei

MNB-tanulmányok
A sorozatban a Magyar Nemzeti Bank monetáris döntéshozatalához kapcsolódó közgazdasági elemzések kerülnek nyilvánosságra. A sorozat célja a monetáris politika átláthatóságának
növelése. Így az előrejelzési tevékenység technikai részleteit is ismertető tanulmányokon túl
közzéteszi a döntés-előkészítés során felmerülő közgazdasági kérdéseket is.
MNB Working Papers (MNB-füzetek)
A kiadványsorozat a jegybankban készült elemzési és kutatási munkák eredményeit tartalmazza. Az elemzések a szerzők véleményeit tükrözik és nem feltétlenül esnek egybe a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos véleményével. A sorozat 2005 ősze óta csak angol nyelven érhető el.
MNB-szemle
A 2013-ban nyolcadik évfolyamába lépő kiadványban megjelenő rövid cikkek célja az, hogy
közérthető formában tájékoztassák a szélesebb közvéleményt a gazdaságban végbemenő folyamatokról és a jegybanki kutatómunka közérdeklődésre számot tartó eredményeiről.
Hitelezési folyamatok
A kiadvány célja, hogy átfogó képet mutasson a hitelezés legfrissebb trendjeinek alakulásáról,
valamint segítséget nyújtson ezen folyamatok megfelelő értelmezéséhez. Ennek érdekében
részletesen bemutatja a hitelaggregátumok, a bankok által észlelt hitelkereslet, valamint a hitelezési feltételek alakulását.
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2.4.2. Hitelintézeti Szemle
A Hitelintézeti Szemle a Magyar Nemzeti Bank támogatásával 2002 óta évente hat alkalommal
jelenik meg. A folyóiratot az a szándék hozta létre, hogy a bankszektornak egyébként jelentős
teret adó napi vagy heti írott és elektronikus sajtó információi mellett azoknál letisztultabb,
rendszerezett, átfogó, elemző anyagokat közvetítsen a terület szűkebb szakmai közönségének.
A megjelenő írások a hitelintézeteket érintő tényekről, trendekről, a fő monetáris és makrogazdasági folyamatokról fogalmaznak meg véleményeket, állásfoglalásokat, továbbgondolásra
szánt tudományos és gyakorlati következtetéseket. Ennek megfelelően előrejelzések, vitaanyagok, jogi és gazdasági kitekintések, nemzetközi összefüggések jelennek meg a tanulmányokban.
Esetenként külföldi szerzők cikkeinek fordításai is közlésre kerülnek. A szerzői kör elsősorban
a bankszakma és a hazai közgazdasági felsőoktatás képviselői közül kerül ki, de lehetőséget kapnak rokon területek (a vállalati szféra, a befektetési piac, a biztosítási szakma) szakemberei is.
2014 májusa óta a Hitelintézeti Szemle a Magyar Nemzeti Bank kiadványa.
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2.5.2. Értéktár program
A Magyar Nemzeti Bank gazdasági-társadalmi szerepével összhangban elkötelezett a nemzeti
értékmegőrzés és értékteremtés iránt, kifejezett célja, hogy össztársadalmi jelentőségű ügyeket
is támogasson, így társadalmi felelősségvállalási stratégiáján belül fontos feladatának tekinti a
nemzeti kultúra támogatását.
A Magyar Nemzeti Bank „Értéktár program”-ja keretében más európai központi bankok
műkincsvásárlási gyakorlatához hasonlóan törekszik arra, hogy felkutassa és gyűjtemény formájában megőrizze a nemzeti és más kiemelkedő értékű műkincseket, kulturális javakat, művészeti
és hagyatéki értékeket, ezekből pedig olyan gyűjteményt hozzon létre, amely széles körű kulturális, művészeti és társadalmi elismerésre tarthat számot.
Az Értéktár program kiemelt céljai:
•

értékelvű felelősségvállalás a kulturális örökségvédelem területén;

•

társadalmi-közösségi befektetésként a hazai műkincsvagyon gyarapítása, művészeti és társadalmi
elismerésre számot tartó jegybanki gyűjtemény kialakítása;

•

a gyűjtemény bemutatásával, a
műkincsekről összeállított kiadványokkal, információk közreadásával értékteremtés megvalósítása;

•

a műkincsek felkutatásának, helyreállításának, megőrzésének, bemutatásának támogatásával a művészeti
értékek megőrzése és gyarapítása.

2.5. A nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés
2.5.1. Stratégiai együttműködési megállapodások
A magyar kulturális élet elismert intézményeivel, szervezeteivel történő stratégiai együttműködések keretében is kifejeződik a Magyar Nemzeti Bank szerepvállalása a társadalom számára
történő értékteremtésben, ugyanis együttműködő partnerei tevékenységén keresztül hozzájárul a társadalmi és kulturális szemlélet formálásához. A stratégiai megállapodások az együttműködő partnerek között kialakításra kerülő együttműködés általános keretrendszerét rögzítik,
a jegybanki támogatás konkrét feltételeit az egyes programokhoz, projektekhez kapcsolódó
egyedi megállapodások rendezik. A Magyar Nemzeti Bank stratégiai partnereit a jelen dokumentum függeléke tartalmazza azzal, hogy a jegybank nyitott további stratégiai partnerségi
megállapodások kialakítására mind intézmények, mind egyéni partnerek felé.
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Csontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus című festménye,
melyet az MNB 1994-ben vásárolt meg
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A Magyar Nemzeti Bank az Értéktár program koordinálására, a műkincsek eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének és értékének meghatározására Tanácsadó Testületet állított fel.
A Testület tagjai:
• a Magyar Nemzeti Bank kijelölt alelnöke, mint a Testület elnöke;
• a Szépművészeti Múzeum főigazgatója;
• a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója;
• a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója;
• a Magyar Nemzeti Bank által felkért független művészettörténész.
A Testület a munkáját megalapozó, a jegybank igazgatósága által meghatározott működési és
szerzeményezési szabályzat szerint végzi, biztosítva a szükséges szakértelmet, a jogszerűséget,
az átláthatóságot és a program kitűzött céljainak elérését.
Az Értéktár program keretében műtárgyak szerzeményezésére szakértői értékmeghatározást
követően, intézménytől vagy intézményi közreműködéssel kerül sor.
2.5.3. MNB Klub
A Magyar Nemzeti Bank 2013 májusában olyan eseménysorozatot indított „MNB Klub” elnevezéssel, ahol időről-időre vendégül hívja azokat a személyiségeket, akik kiemelkedő értéket
képviselnek az országban.
Az MNB Klubestek kiemelt céljai:
• értékőrzés – a kulturális, természeti, gazdasági, technológiai és egyéb értékeink megismerése, megismertetése és ezek fontosságára való figyelemfelhívás;
• értékteremtés – építő tapasztalatcserén alapuló beszélgetés és együttgondolkodás, amelyek hozzásegítenek további inspiráló ötletek születéséhez és egyedülálló teljesítmények
eléréséhez;
• értékközvetítés – a sikeres és tanulságos életutak, történetek, hazai jó példák bemutatása és
átültetése az élet más területeire, valamint további példaértékű találkozások generálása.
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Műsor az MNB Klub rendezvényén

2.6. Adományozás, karitatív tevékenység
A Magyar Nemzeti Bank az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság ügyrendjében meghatározottak szerint az alábbi célok megvalósításához biztosít támogatást:
•

oktatási célú támogatások:
• elsősorban a közgazdász-utánpótlás képzés támogatása;
• szakkollégiumok támogatása, amelynek célja a felsőoktatási intézmények tevékenységéhez kötődő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai, pénzügyi és ökonometriai oktatás támogatása;
• a felső- és posztgraduális oktatásban résztvevő tehetséges diákok támogatása.
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•

•
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támogatások nyújtása rendezvények megszervezéséhez:
• a magyar, illetve határon túli magyar nyelvű képzést folytató nem magyar felsőoktatási intézmények és tudományos intézmények által vagy velük együttműködésben Magyarországon,
vagy a határon túl szervezett közgazdaságtudományi témájú tudományos rendezvények,
konferenciák támogatása.
tudományos és szakmai folyóiratok, tudományos és szakmai szervezetek támogatása:
• elsősorban a monetáris, makrogazdasági és gazdaságpolitikai folyamatokat, előrejelzéseket,
trendeket, vitaanyagokat, jogi és gazdasági kitekintéseket, mindezek nemzetközi összefüggéseit tudományos igényességgel vagy ismeretterjesztő jelleggel, magas szakmai színvonalon
tartalmazó periodikák támogatása;
• a pénzügyi, közgazdasági ismeretek terjesztését, a szakmai közélet fejlesztését, különösen
előadások, tanfolyamok, szakmai viták, konferenciák, találkozók, vándorgyűlések szervezését végző tudományos és szakmai szervezetek támogatása.

•

pénzügyi ismeretterjesztés szakmai támogatása:
• különösen a pénzügyi kultúra, a lakosság, ezen belül is a fiatal korosztályok pénzügyi ismereteinek, jártasságának és tudatosságának fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatása;
• a Magyar Nemzeti Bank Látógatóközpontját felkeresni szándékozó oktatási intézmények
számára nyújtott utazási támogatás.

•

karitatív és jóléti támogatások, különösen:
• a hátrányos helyzetű csoportok segítését, az esélyegyenlőség javítását, illetve a krízishelyzetben való segítségnyújtást célzó támogatások
• a nagycsaládosok, valamint a gyermekvállalást ösztönző szakmai programok és szervezetek támogatása
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•

•
•
•

a Szakszervezeti Bizottságon keresztül adományokkal, rendezvények hátterének biztosításával a szakszervezeti tagok, jegybanki nyugdíjasok támogatása
a bank dolgozóinak és nyugdíjasainak jóléti célú és közösségi rendezvényeinek támogatása
a sportkör támogatása

kulturális célú támogatások:
• nemzeti kulturális intézmények támogatása;
• kortárs művészek és kortárs műalkotások létrehozásának támogatása;
• kiállítóhelyek és kiemelkedő jelentőségű kiállítások megszervezésének támogatása;
• nemzeti kulturális értékek helyreállításának, megőrzésének, bemutatásának támogatása;
• a kulturális örökségvédelem támogatása
A bank munkavállalói 17 szakosztályban sportolhatnak
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2.7. A bankon belüli működéssel összefüggő társadalmi felelősségvállalás
2.7.1. Humánerőforrás gazdálkodás
A humánerőforrás gazdálkodás kiindulópontja, hogy a munkavállaló, mint minden siker első
számú tényezője nem csupán erőforrás, de önmagában is érték. Ezért a Magyar Nemzeti Bank
a hatékony és eredményes működésének elősegítése szempontjából az emberi erőforrásokkal
való gazdálkodást stratégiai kérdésként kezeli és felelősséget vállal munkavállalóiért is.
A Magyar Nemzeti Bank
•

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szervezeti egységeiben a külső környezet és a jövő kihívásaihoz való igazodás, vagy a banki belső célok alapján megfogalmazódó, a belső működés,
illetve kultúra fejlesztését célzó igények kielégítésre és kezelésre kerüljenek;

•

olyan szervezeti kultúra kialakítására és fenntartására törekszik, amely ösztönzi a munkatársak közötti együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást;

•

olyan javadalmazási rendszert működtet, amely a szervezeti célok teljesítéséhez való hozzájárulás, munkakörcsoportok és teljesítmény szerint differenciál és ahol érvényesül az „egyenlő
munkáért egyenlő bér” elve;

•

törekszik arra, hogy béren kívüli juttatással, támogatási és segélyezési rendszer működtetésével és egyéb jóléti szolgáltatásokkal támogassa munkavállalóit;

•

kiemelten támogatja a gyermekvállalást, a gyermeknevelést;

•

hozzájárul a váratlan élethelyzetek bekövetkezéséhez kapcsolódó terhek enyhítéséhez;

•

kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönnel is segíti munkatársai családalapítását, lakhatási és egyéb kölcsön iránti igényét;
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Aranyozott neogótikus oszlopfő
•

biztosítja munkavállalói számára az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételének
lehetőségét, elősegítve ezzel, hogy munkatársai még aktív korukban gondoskodjanak nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról;
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•

munkavállalói részére kötelező foglalkozás egészségügyi ellátáson túl kulturális szolgáltatásokat biztosít, továbbá a munkavállalóira csoportos élet- és balesetbiztosítást köt, valamint
támogatja a munkavállalók egészség megőrzéséhez kapcsolódó sporttevékenységét is;

•

fontosnak tartja, hogy munkavállalói egészségesek legyenek, hiszen az egészséges dolgozó
nagyobb teljesítményre, hatékonyabb munkavégzésre képes, ezért a dolgozók egészségügyi
kockázatának csökkentése érdekében részükre olyan szűrővizsgálatot biztosít, amely elősegíti, hogy a munkatársak gyors és komplex ellátásban részesüljenek;

•

biztosítja munkavállalói számára a mindennapos sportolás lehetőségét a sportkör keretein
belül, támogatást biztosít a sportkör és a szakosztályok működéséhez;

•

a Szakszervezeti Bizottságon keresztül adományokkal, rendezvények hátterének biztosításával támogatja a jegybanki nyugdíjasokat.

2.7.2. Szakmai gyakorlat
A Magyar Nemzeti Bank szakmai gyakorlati rendszert működtet, a szakmai tudás ismeret
átadását támogatja. A szakmai gyakorlati rendszer működtetésének célja a felsőfokú képzésben résztvevők szakmai tapasztalatszerzése, az egyetemről kikerülő fiatal szakember gárda
elhelyezkedésének elősegítése és a szakmai utánpótlás biztosítása. A Magyar Nemzeti Bank
ezért vállalja, hogy:
•

felsőfokú tanulmányokat végző diákokat, vagy friss diplomásokat alkalmaz;

•

a duális képzés keretében, megállapodás alapján együttműködik felsőoktatási intézményekkel,
amelyek hallgatói a Magyar Nemzeti Bankban szerezhetnek munkatapasztalatot;

•

a gyakorlati idő alatt fogadja a vele szerződésben álló hallgatókat és képzésüket, munkatapasztalat szerzésüket adott esetben ösztöndíjjal támogatja.
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2.7.3. Önkéntes tevékenység
A Magyar Nemzeti Bank elkötelezett abban,
hogy egyéni szinten és munkatársai körében is
ösztönözze az felelősségvállalást a társadalmi
célok, értékek érvényesítésében. A jegybank
úgy tekinti, hogy munkatársainak és azok családtagjainak önkéntessége része a bank társadalmi értékteremtésének, ugyanakkor fontos
eleme a munkatársi közösség formálódásának
is. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Bank saját
eszközeivel támogatja és elősegíti a munkatársak önkéntes segítő tevékenységeit, karitatív és
jótékonysági szerepvállalásait.
Az önkéntes tevékenység jól kiegészíti a
Magyar Nemzeti Bank adományozási és karitatív tevékenységét. Az önkéntesség két fő
eleme az egyéni önkéntes munka, illetve a csoportos önkéntes munka. Az egyéni önkéntes
munka esetében a munkavállalók motivációk
alapján kiválasztott megfelelő és hiteles szervezetek önkéntes programjaiban vehetnek részt
a munkatársak, a bank kiajánlása alapján. A csoportos önkéntes munka – amely csapatépítési
elemeket is tartalmazna – évente 2-3 alkalommal, környezetvédelmi vagy településfejlesztési
program részeként egy-egy konkrét program
megvalósítására irányulna.
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Az önkéntes tevékenység egyik sajátos szerveződése, a jegybanki önkéntesség belső partnere a
Magyar Nemzeti Bank Karitatív Csoportja. Az önkéntes alapon, munkatársi közösségként létrejött Karitatív Csoport célja a munkavállalók karitatív és önkéntes tevékenységének szervezése,
ösztönzése, kiemelten:
•
•
•
•
•
•

•
•

rászoruló gyermekek segítése;
fogyatékkal élők segítése;
családsegítés;
betegek segítése;
hátrányos helyzetűek – hajléktalanok segítése;
szegény települések, társadalmi
csoportok segítése;
környezetfejlesztés, környezetszépítés, környezetvédelem;
kultúra és közösségépítés körében.

A Karitatív Csoport célja megvalósítása érdekében:
• önkéntes gyűjtési akciókat szervez a bank dolgozói körében, különösen a húsvéti és a karácsonyi időszakban, ünnepekhez kapcsolódóan;
• segíti intézmények, intézményesített jótékonysági akciók támogatását;
• karitatív és társadalmi célok megvalósítása és a közösségi értékek megőrzése érdekében
olyan segítő tevékenységeket kezdeményez és koordinál, amelyekbe önkéntes munkával a
bank munkavállalói bekapcsolódhatnak;
• pénzadományt gyűjt, tárgyi adománygyűjtést szervez a bank dolgozói körében;
• jótékonysági célú közösségi és kulturális programokat szervez;
• rendszeres tájékoztatást ad a bank munkavállalóinak jótékonysági szerepvállalásáról, adományozásban való részvételéről és egyéb önkéntes segítő tevékenységéről, illetve az ezekkel
kapcsolatos további lehetőségekről.
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2.8. Környezeti politika, környezetvédelmi célkitűzések
A Magyar Nemzeti Bank elkötelezte magát a környezettudatos működés megvalósításával kapcsolatban és a hatályos magyar környezetvédelmi jogszabályokon túlmutató
vállalásként 2011-ben vezette be a Magyar Nemzeti Bank
Környezetvédelmi Vezetési- és Hitelesítési Rendszerét
(KÖVHIR). Ez a menedzsmentrendszer biztosít keretet a bank környezeti teljesítményének folyamatos
nyomon követésére, ösztönzi annak folyamatos javítását. A rendszer alapjául az Európai Parlament és
a Tanács 1221/2009/EK rendelete szolgál, amelynek
legfontosabb követelményei:
•

Környezeti Politika megalkotása, amely a környezeti teljesítmény javításának fő irányai mellett rögzíti
a környezettudatosság terén tervezett cselekvések
elveit;

•

a környezeti teljesítmény alakulásával összefüggő legfontosabb adatok, információk folyamatos összegyűjtése és elemezése;

•

három éves ciklusoknak megfelelően nyilvános vállalások megfogalmazása és azok teljesüléséről évente
Környezetvédelmi nyilatkozat elkészítésével történő
számadás;

•

a megfogalmazott vállalások realitását és elérhetőségét alátámasztó, azok teljesítésére vonatkozó környezetvédelmi program összeállítása.
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A fenntarthatóságra irányuló, a természeti és épített környezettel szembeni általános intézményi felelősség alapján a Magyar Nemzeti Bank példaértékű és élenjáró gyakorlat kialakítására
törekszik a környezetvédelem terén, így
•

korszerű, nemzetközi szinten is elismert környezetvédelmi gyakorlatot folytat;

•

környezetközpontú irányítási rendszert működtet, amelynek alapjául az Európai Parlament és a
Tanács 1221/2009/EK rendelete (EMAS rendelet - Eco-Management and Audit Scheme) szolgál;

•

teljes mértékben eleget tesz a környezetvédelmi jogszabályi kötelezettségeinek, lehetőségeihez mérten, azokon túlmutató célokat tűz ki;

•

arra törekszik, hogy a működésével összefüggő környezeti terhelés a lehető legkisebb
mértékű legyen;

•

fontosnak tartja a környezettudatos működés folyamatos fejlesztését és az új lehetőségek
feltárását, alkalmazását;

Tu d á s é s É r t é k

•

a készpénzellátási lánc további környezettudatossági szempontú fejlesztése, a készpénzgyártás „zöldítési” lehetőségének feltérképezése;

•

a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési
Rendszer (KÖVHIR) fejlesztése, az EMAS
tanúsítvány megszerzése a telephelyre;

•

a KÖVHIR kiterjesztésének vizsgálata a készpénzellátási lánc további szereplőire, a készpénzgyártásban érintett leányvállalatokra.

A Magyar Nemzeti Bank környezeti teljesítménye javításának fő elemei:
•

az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése, megújuló energiák
alkalmazása, az energiatudatosság fejlesztése
(szemléletformálás);

•

az intézményi példamutatást reprezentáló programokat működtet, amelyek egyúttal a jegybank társadalmi presztízsét is emelik;

•

ösztönzi munkatársai környezettudatosságát, környezeti felelősségvállalását, felhívja a figyelmet a munkába járás környezetbarát formáira.

•

a zaj, por, CO2 terhelés csökkentése;

•

A környezeti célok, célkitűzések meghatározásának és értékelésének kereteit az EMAS rendelet
alapján kialakított Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer adja. Ebben a keretrendszerben azonosításra és értékelésre kerülnek a jegybanki működés releváns környezeti tényezői.

víztakarékos berendezések alkalmazása, vízszivárgást jelző rendszer kialakítása;

•

korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása,
az irodai hulladék mennyiségének csökkentése,
a hulladékszállítás költségeinek csökkentése,
zöldhulladék-kezelés fejlesztése;

•

a munkatársak környezetbarát közleke
désének ösztönzése.

A környezetvédelmi stratégia legfontosabb környezetvédelemi stratégiai célkitűzései:
•

a jegybank épületeinek környezeti központú fejlesztése a BREEAM-In-Use követelményrendszer alapján;

Női fej búzakoszorúval Maróti Géza munkája
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2.9. Műemlékvédelem
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•

A Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri központi épülete megépítése óta megjeleníti és kifejezi
a jegybank jelentőségét, társadalmi elismertségét és töretlenül jelképezi az ország gazdasági
szuverenitását. A székház emblematikus, világörökségi területen elhelyezkedő műemléképülete
az állandóságot és a folytonosságot szimbolizálja, mivel az épület az Osztrák-Magyar Bank számára épült és több, mint 100 éve jegybanki funkciót tölt be.
A Magyar Nemzeti Bank meggyőződése, hogy a jegybank épületeinek tükrözniük kell alapvető értékeit, példaként kell szolgálniuk a korszerű munkakörülmények biztosítása és új innovatív műszaki megoldások alkalmazása tekintetében, továbbá a környezettudatosság terén is.
Az épületeknek ki kell fejezniük a jegybank kiemelkedő nemzeti intézmény jellegét.

A Magyar Nemzeti Bank az elhelyezését szolgáló ingatlanok tekintetében az eredményességét és hatékonyságot az épületek állapotának, használhatóságának javítására, a működési
költségek és kockázatok csökkentésére, a minőség növelésére meghatározott célok megvalósítása alapján vizsgálja és a sikerkritériumok teljesülésében méri. A működési szolgáltatások
biztosításért felelős szervezet a beruházási, felújítási és átalakítási igényeket a szükségletek, a
tervszerűség, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjai figyelembevételével elégíti ki.

Múzeumok éjszakája

Ezért a Magyar Nemzeti Bank nem csak alaptevékenységében, hanem a társadalmi felelősségvállalásban a műemlék védelem területén is példát kíván mutatni. Ennek egyik fontos eleme az
épített és természeti örökség megőrzése, amely – többek között – a központi műemléképület
megóvását és korszerű megújítását is jelenti. Erre kiváló alkalmat teremt, hogy Alpár Ignác
pályázati tervei alapján 1905-ben elkészült épületnek 2015-ben lesz a 110 éves évfordulója.

2.9.1. Alapértékek
• A Magyar Nemzeti Bank kiemelt értékként kezeli a műemléki környezet védelmét és épületeit, védi az elődei által létrehozott értékeket és alkotásokat.
• A Magyar Nemzeti Bank törekszik a kiszervezések arányának csökkentésére és a költséghatékonyan megvalósítható épületüzemeltetési feladatok saját erőforrásokkal történő ellátására.
• Az ingatlangazdálkodás célja az ingatlanok egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá adott esetben az ingatlanok elidegenítése.
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2.9.2. Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos társadalmi felelősségvállalási
sikerkritériumok
A Magyar Nemzeti Bank
• kiemelt figyelmet fordít a műemléki értékek megőrzésére;
• erőfeszítéseket tesz és intézkedéseket vezet be az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése, a korszerű technológiák és megújuló energiák alkalmazása, az energiatudatosság fejlesztése érdekében;
• az elhelyezését szolgáló épületek használata és megújítása során célul tűzi ki az irodaterületek
használati hatékonyságának (kihasználtságának) növelését;
• törekszik arra, hogy a tervezett felújítások során az alkalmazott szerkezetek, rendszerek, berendezések tervezett és tényleges időtartama közötti eltérés átlagosan a 20 %-ot
ne haladja meg;
• az elhelyezését szolgáló épületek tekintetében javítja azok BREEAM In-Use épületminősítési
rendszerben mért és auditált értékeit.
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A társadalmi felelősségvállalási stratégia kijelöli a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi kultúra
és a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi
gondolkodás fejlesztésében, az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a szellemi és
kulturális örökség megőrzésében, az értékek közvetítésében betölteni kívánt
szerepvállalásának fő irányait. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank nyitott további értékek
képviseletére is, ezért társadalmi felelősségvállalási tevékenységét évente felülvizsgálja és
szükség esetén a mindenkori közösségi, társadalmi igényekhez igazítja.
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3

FÜGGELÉK:
A M AG YA R N E M Z E T I B A N K S T R AT É G I A I
E G Y Ü T T M Ű KÖ D Ő PA RT N E R E I

Magyar Közgazdasági Társaság
támogatási cél: közgazdasági értékteremtés
A Magyar Közgazdasági Társaság a magyar közgazdászok legrégebbi, legjelentősebb szervezete,
amely a közgazdasági ismeretek terjesztését, a szakmai közélet fejlesztését, a közgazdászok általános érdekeinek képviseletét vállalta feladatául. Mindezt sokféle fórum: előadások, tanfolyamok, szakmai viták, találkozók, vándorgyűlések szervezésével kívánja teljesíteni.
A Magyar Közgazdasági Társaság Magyarország egyik legnagyobb hagyományú szakmai-tudományos egyesülete, az egész kontinensen az elsők között jött létre. 1894. május 27-i megalapításának célja a nemzetgazdaság felemelkedési lehetőségeinek kutatása volt. A társaság megalakulásától a szűken vett tudományon túlmutató közgazdasági viták egyik legfontosabb fóruma.

A Budapesti Operaház épülete

Operaház-Erkel Színház
támogatási cél: nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés

A társaság nagy súlyt fektet arra, hogy tagságán belül az elmélet és a gyakorlat, a kutatás és
az oktatás, a közszolgálat és a vállalati szféra, a pénzintézetek és a médiák területén dolgozók
egyaránt képviselve legyenek. A társaság csaknem valamennyi megyében saját szervezettel rendelkezik, és tucatnyinál több - országos hatókörű - szakosztálya működik Budapesten.

A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és
kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az Operaház nemcsak Budapest egyik
legjelentősebb műemléke, hanem a háromszáz éves múltra visszatekintő magyar operajátszás
első számú intézménye, komolyzenei kultúránk szimbóluma. Az Erkel Színház 1951-ig önálló
intézmény volt, ekkor a közönség igényeit kielégíteni nem tudó Magyar Állami Operaházhoz
csatolták. 2013. március 1-je óta ismét üzemel - az Operaház „testvéreként”. Fontos társadalmi
érdek az Operaházban és az Erkel Színházban folyó alkotó-értékmegőrző munka támogatása.
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Szépművészeti Múzeum
támogatási cél: nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
támogatási cél: nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés

A Szépművészeti Múzeum a legjelentősebb magyar műgyűjtemény, amely évszázados hagyományokra tekinthet vissza. A nemzeti gyűjtemény a magyar főnemesi családok és az egyházi
gyűjtők egyesített kollekcióiból alakult ki. A Múzeum épülete, a gyűjtemény intézményesített
formájával 1906. december 1-jén nyílt meg.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (korábbi, ismertebb nevén a Zeneakadémia) a magyar
zenei felsőoktatás legfontosabb intézménye, mely egyúttal a hazai hangversenyélet egyik legjelentősebb helyszíne. Elsődleges küldetése olyan alkotó- és előadóművészek, s egyben tanárok
képzése, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül elsősorban a zeneművészet értékeinek birtokában zenei képzettségük és mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és
a nemzetközi zenei életben az előadóművészi, az alkotói és a zenetudományi tevékenységre,
az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene művelésére.

A Múzeum egyetemes művészettörténetet mutatja be, különös hangsúlyt fektetve az európai képzőművészet minden korszakára. Emellett – a Magyar Nemzeti Galériának át nem
adott műkincsek közül – néhány, a magyar művészettörténet kiemelkedő alkotásai közül is
a Szépművészeti Múzeum birtokában maradt.
Maga a Múzeum épülete is része a műemléki örökségnek, Budapest világörökségi helyszínei
közé tartozik. Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc tervei alapján, az 1900-as elején
neoreneszánsz és neoklasszicista stílusban épült.
Nemzeti Színház
támogatási cél: nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés

Az új Nemzeti Színház 2002. március 15-én nyitotta meg kapuit, elkészültével nemzeti jelképpé,
szimbólummá vált. Alapító okiratában rögzített célja szerint a Nemzeti Színház a hagyományok
folytatása során törekedni kíván arra, hogy az intézmény jelentőségéhez méltó módon becsülje
meg a magyar és az egyetemes drámairodalmat és a színházművészet tolmácsolóit.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a Richter Pál vezette Népzene Tanszék célja
olyan magasan képzett, avatott előadók nevelése, akik a magyar nyelvterületen és a Kárpát-medencében élő szomszéd népeknél szájhagyomány útján fennmaradt népzenei repertoárt átfogóan megismerik, stílushű megszólaltatására képessé válnak, ezzel megőrizve
a magyar népzenei hagyományokat.
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Művészetek Palotája
támogatási cél: nemzeti kultúra támogatása – értékmegőrzés és értékteremtés
A Művészetek Palotája Budapest legfiatalabb, a 21. század eleji igényeknek maradéktalanul
megfelelő, többfunkciós kulturális létesítménye. Jellemzője, hogy egyszerre három különböző
művészeti ág: a zene-, a vizuális és a színházművészet művelőinek és kedvelőinek ad állandó
otthont. Kiállítóhelyei, hangversenyterme, színházterme egymástól függetlenül működnek,
önállóan alakíthatják programjaikat.
A Művészetek Palotája állandó helyet biztosít a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, az Énekkar és
Kottatár, a Ludwig Múzeum és a Nemzeti Táncszínház számára.

Budapest Music Center
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés
A Budapest Music Center (BMC) 1996. évi megalapításának célja olyan zenei információs központ létrehozása volt, amely összegyűjti és nemzetközi viszonylatban is hozzáférhetővé teszi
a magyar klasszikus és dzsessz zenészek, valamint a magyar kortárs zenedarabok adatait.
Az intézmény 2013 márciusa óta Budapest kulturális és oktatási negyedének szívében egy új és
modern központban működik.
A Budapest Music Center fiatal muzsikusoknak, alkotók képzésének és a Nemzetközi Eötvös
Intézetnek is helyet ad. A tantermek, rendezvénytermek alkalmasak többhetes nemzetközi
zenei kurzusok, szakmai események, összejövetelek lebonyolítására. Az épületben található
Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár ingyenes hozzáférési lehetőséget biztosít a
zenei gyűjtemény iránt érdeklődőknek.

Teltházas előadás a Művészetek Palotája koncerttermében

Tisztatáj Alapítvány - Tiszatáj irodalmi folyóirat
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés és értékteremtés

A Nemzetközi Eötvös Intézet Alapítvány, amely világhírű művészek bevonásával fiatal karmesterek és zeneszerzők továbbképzésével foglalkozik, szintén a Budapest Music Centerben működik.

A folyóirat létrehozásának célja az alföldi néptudományi kutatás, a népi gondolat előadásokkal,
kiadványokkal való terjesztése volt egy irodalmi folyóirat hasábjain keresztül. A lap a mai szépirodalmi folyóiratok között a legrégibb, 1947. március 8-án jelent meg az első száma. Egyaránt
törekszik a helyi élő szépirodalom, a magyarországi élő szépirodalom és a környező országok
magyar nyelvű irodalmának bemutatására.

74

75

Tu d á s é s É r t é k

Tu d á s é s É r t é k

Kecskemétfilm
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés és értékteremtés
A kecskeméti filmstúdió 1971-ben alakult, jelenleg Magyarország egyik vezető animációs film
stúdiója. Fennállása óta több mint 250 film alkotja repertoárját, és több mint félszáz díjat nyert
különböző nemzetközi filmfesztiválokon. A stúdió animációs filmeken kívül művészi rövidfilmeket, sorozatokat, oktató-és reklámfilmeket is készít. 1983-ban a vállalat nemzetközi ösztöndíjat
hozott létre, melynek révén a szakma hazai és a külföldi tehetségei kicserélhetik tudásukat és
tapasztalataikat. A Kecskemétfilm Kft. az utánpótlásra is nagy figyelmet fordít, kezdeményezésükre indult el elsőként Kecskeméten az animációs középiskolai szak.

Rajk László Szakkollégium
támogatási cél: aktív szerepvállalás a közgazdasági értékteremtésben
Animációs rajzfilm készítés a kecskeméti filmstúdióban

A Rajk László Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem és egyben az ország első szakkollégiuma. A kollégium az egyetemi tanulmányokon felüli oktatást nyújt a Közgazdaságtan és egyéb
Társadalomtudományok területén. A Rajk László Szakkollégium kifejezetten segítette további
szakkollégiumok létrejöttét mind Magyarországon és a határon túl, mint például a Bibó István
Szakkollégium esetében Budapesten vagy a Mikó Imre Szakkollégiumot Kolozsváron.

Kecskeméti Főiskola
támogatási cél: aktív szerepvállalás a közgazdasági értékteremtésben, élenjáró gyakorlat
a környezetvédelem terén

A szakkollégium célja alapvetően a tehetséggondozás, ezenkívül az egyetem lehetőségein
túlmutató képzés nyújtása. A Corvinus egyetemmel szimbiózisban, de önállóan működő,
demokratikus szervezet.

Jelenlegi formájában 2000. január 1-jén alakult meg több, Kecskeméten működő felsőoktatási
intézmény egyesülésének eredményeként. A Kecskeméti Főiskola három karral – Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar – működő
állami felsőoktatási intézmény.
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A Dél-alföldi Régió legnagyobb főiskolájaként az utóbbi években jelentős fejlesztéseket hajtott
végre mind az oktatás, mind az infrastruktúra területén.
2009 és 2012 között közel 6 milliárd forintnyi uniós forrást és mintegy 2 milliárd forintnyi
saját forrást fordított a főiskola fejlesztésekre annak érdekében, hogy megerősítse regionális
tudásbázis szerepét.
Amadeus Művészeti Alapítvány
támogatási cél: karitatív, társadalmi értékmegőrzés
Az alapítvány 1993. évi létrehozásának célja a magyar zenei előadó-és képzőművészeti képzés hagyományainak ápolása, a magyar zenei előadó-és képzőművészet tehetségei kinevelésének támogatása. A tehetségek számára az Alapítvány ösztöndíjat, honoráriumot, fellépési,
bemutatkozási lehetőséget nyújt, versenyeken, művészeti továbbképzésen, táborokban, kiállításokon való részvételt, esetenként komplett menedzselést biztosít. Az Alapítvány 2009 óta a
Magyar Képzőművészeti Egyetem stratégiai partnere.
Három Királyfi Három Királylány Mozgalom
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés és értékteremtés
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy olyan feltételeket teremtsenek, melyek elősegítik, hogy a Magyarországon élő fiatalok által tervezett gyermekek valóban mind világra is jöjjenek. A Mozgalom szerves része a Népesedési Kerekasztal, amelyet
Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke hozott létre széleskörű
társadalmi együttműködés megalapozása céljából, a demográfiai helyzet javítása érdekében.
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Csodalámpa Alapítvány
támogatási cél: társadalmi
értékmegőrzés és értékteremtés
A Csodalámpa Közhasznú Alapítvány
célja, hogy kívánságok teljesítésével súlyos
betegségben szenvedő kisgyerekek számára maradandó élményt adjon, enyhítve
a betegség által okozott nehézségeket.
Az Alapítvány 2003. évi alapítása óta a
jóakaratú és segítőkész önkéntesekkel és
cégekkel közösen teljesített kívánságok
száma túllépte a kétezret.
Közép-európai Idegsebészeti Alapítvány
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés
és értékteremtés
A Közép-európai Idegsebészeti Alapítvány
2008. évi alapításának célja a közép-európai régió gyermek és felnőtt idegsebészeti betegellátás fejlesztése érdekében
a műszerpark, a szakemberképzés és az
idegsebészettel kapcsolatos kutatások
anyagi támogatásának segítése.
Teljesült egy kívánság a Csodalámpa Alapítvány segítségével
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Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés és értékteremtés
A Városmajori Közhasznú Alapítványt a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikája
hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa az egyetem oktató, gyógyító és kutató tevékenységét. Az Alapítvány legfontosabb feladata az ér- és szívbetegek gyógyítása, elsősorban ún.
invazív (pl. különböző katéteres, ballontágításos, stent beültetéses technikák, és a nyitott
ér- és szívműtétek) módszerekkel.
Képmás családmagazin
támogatási cél: társadalmi értékmegőrzés és értékteremtés
A Képmás Magazin hazánkban egyedülálló havilap, amelyet elsősorban a családos, hagyományos
európai értékek iránt elkötelezett, felső- és középfokú végzettséggel rendelkező nők olvassák.
A lapot 2006-ban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elismerő oklevélben részesítette
a családi értékek felmutatásáért és konzekvens képviseletéért. A lap egyes rovatai a családok
mindennapi életéhez és döntéseinek meghozatalához nyújtanak praktikus segítséget.
További együttműködési lehetőségek
A Magyar Nemzeti Bank az említett együttműködéseken túlmenően nyitott további stratégiai
partnerségi megállapodások kialakítására mind intézmények, mind egyéni partnerek felé.
Ér- és Szívsebészeti Klinika
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4

FÜGGELÉK:
Tájékoztató a Pallas Athéné
A lapítványok Pályázatairól
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Az alapítványok először az alábbi tevékenységek támogatásához hirdetnek majd pályázatokat,
miközben törekednek arra, hogy céljaikhoz minél jobban illeszkedő támogatási rendszert alakítsanak ki, ezért a jövőben további tevékenységek támogatási pályázatai is meghirdetésre kerülnek. A támogatások hatékonyságának növelése érdekében az egyes pályázatok alkalmanként
kombinálhatóak egymással.
Támogatott tevékenységek:
•

A Magyar Nemzeti Bank azért hozta létre a Pallas Athéné alapítványokat, hogy kiemelten
támogassa a hazai és határon túli magyar közgazdasági és pénzügyi kultúra fejlődését.
A Pallas Athéné alapítványok 2014. július közepétől folyamatosan írnak ki pályázati felhívásokat, melyeket közzétesznek az alapítványi honlapokon. A pályázatok egy része, mint például a PhD ösztöndíjprogram felvételije, konkrét határidőhöz kötődik, más részüknél az
alapítványok kuratóriumai által megszavazott támogatási keret eléréséig folyamatosan elbírálás mellett lehet pályázni. Számos pályázat ismétlődő jelleggel, ciklikusan, minden félévben,
vagy minden évben meghirdetésre kerül, így a pályázók hosszú távon tervezhetnek a Pallas
Athéné alapítványok támogatásával. A Pallas Athéné alapítványok pályázatainak finanszírozásához szükséges hosszú távú pénzügyi stabilitást az alapítói vagyon garantálja, melynek hozamai minden évben felhasználhatók.
A pályázatok finanszírozásán túl az alapítványok természetbeni támogatásukkal is segítik az alapítványi célok elérését. Egyrészt az alapítványok az épületeikben helyszínt biztosítanak rendezvényeknek, így fizikai fórummá is válnak. Másrészt az alapítványokkal kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek egy szellemi fórumot is alkotnak. Az alapítványok jelentős előadói, oktatói,
témavezetői és tutori kapacitásaival, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerükkel is
támogatni tudják a kitűzött célok minél sikeresebb elérését.
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•

tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára kutatási ösztöndíjak
•

habilitációhoz szükséges kutatás támogatása

•

nemzetközi folyóiratokba történő publikálás elősegítése

•

különböző intézményekben dolgozó magyar kutatók közös kutatásának elősegítése

•

a magyar kutatók külföldi kutatókkal való közös kutatásának, publikálásának elősegítése

•

külföldön dolgozó magyar kutatók számára hazai vendégkutatás támogatása

•

külföldi konferenciákon való részvétel támogatása

•

külföldi tanulmányút támogatása

PhD hallgatók számára kurzusok, témavezetés és ösztöndíjak
•

nemzetközi színvonalú makroökonómia, pénzügy és ökonometria kurzusok

•

a legfrissebb közgazdaságtani gondolatokat bemutató kurzusok

•

külföldi egyetemek, doktori iskolák kurzusain való részvétel támogatása

•

külföldi konferenciákon való részvétel támogatása

•

külföldi tanulmányút támogatása

•

magyar nyelven publikált kutatás folytatásának ösztönzése, angol nyelvű folyóiratokban való
publikálás támogatása
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•

•

•

külföldi PhD képzésben való részvétel támogatása
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•

szakkollégiumok, diákszervezetek szakmai munkájának támogatása

•

már a mester szak legelejétől kezdve tudatos felkészítés a PhD pályára

•

egyetemeken szakmai versenyek rendezésének támogatása

•

neves külföldi iskolák oktatóival való kapcsolat elősegítése

•

szakkollégiumok, diákszervezetek szakmai rendezvényeinek támogatása

•

külföldi szemináriumokon való részvétel támogatása

•

különböző helyszíneken működő szakkollégiumok kapcsolatépítésének támogatása

•

a legjobb külföldi doktori iskolákkal stratégiai kapcsolat kiépítése

•

különböző tudományterületek szakkollégiumai közti párbeszéd, közös gondolkodás elősegítése

•

sikeres diploma alapján cikk publikálásának támogatása

•

•

sikeres Tudományos Diákköri Konferencia versenydolgozat alapján cikk
publikálásának támogatása

a széles nyilvánosságnak is szóló közgazdaságtani és pénzügy témájú előadássorozatok
szervezésének támogatása

külföldi oktatók, kutatók meghívása magyarországi rendezvényekre
•

konferenciák

•

blokk szemináriumok

•

nyári egyetemek támogatása

•

kutatóintézetekben zajló kutatási projektek támogatása
•

az alapítvány céljainak megfelelő kutatások támogatása

•

kutatóintézetekben egyetemisták gyakornoki programjának támogatása

egyetemek és doktori iskolák tananyagfejlesztésének támogatása
•

tankönyv, szakkönyv, ismeretterjesztő könyv kiadásának támogatása

•

külföldi tankönyvek beszerzésének támogatása

•

oktatási anyagok fejlesztésének támogatása

•

oktatási eszközök fejlesztésének támogatása

•

nemzetközi konferenciák rendezésének támogatása
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