
Az
tevékenységének
átalakulása
1995–2000

MNB



Kiadja:
a Magyar Nemzeti Bank Titkársága
1850 Budapest V., Szabadság tér 8–9.

Tipográfiai tervezés:
Presscon Kft.

Tördelte és az internetre elõkészítette:
a Magyar Nemzeti Bank Tájékoztatási osztályának Kiadványi csoportja

Internet: http://www.mnb.hu

A borítón Vagyóczky Károly grafikus mûvész által tervezett tízezer forintos bankjegy részlete látható.

ISBN 963 9057 932



Tartalomjegyzék

ELÕSZÓ 5

I. FEJEZET A modern jegybank kialakulása 7
1. A LETISZTULÁSTÓL A FELZÁRKÓZÁSIG 7
2. A NEM JEGYBANKI TEVÉKENYSÉGEK FELADÁSA 8
3. A MONETÁRIS POLITIKA ESZKÖZ- ÉS ELEMZÕRENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA 9
4. A MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS POLITIKA SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 11
5. AZ EGYSÉGES TARTALÉKKEZELÉSI ÉS BANKÁRI SZERVEZET LÉTREHOZÁSA 12
6. A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER STABILITÁSÁÉRT VISELT FELELÕSSÉG 13
7. A PÉNZFORGALMI RENDSZER FEJLESZTÉSE 14
8. AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER KORSZERÛSÍTÉSE 16
9. ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT A DÖNTÉSEK HÁTTERÉNEK MEGVILÁGÍTÁSÁRA, A KÖZGAZDASÁGI,

A KUTATÁSI ÉS A STATISZTIKAI MUNKA BEMUTATÁSÁRA 17
10. FELKÉSZÜLÉS AZ EU-TAGSÁGRA 18

Függelék (Fõbb gazdasági mutatók) 21

II. FEJEZET A változások jogi és szervezeti kerete 27
1. AZ ALAPVETÕ FELADATOK ÉS A JEGYBANKTÖRVÉNY 27
2. A JEGYBANKI PROFILTISZTÍTÁS 28
3. A SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSA 30
4. A BELSÕ MÛKÖDÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSE 38

5. KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL 42

III. FEJEZET Az egyes jegybanki tevékenységek változása 43
1. A KÖZGAZDASÁGI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 43
2. A MONETÁRIS POLITIKA ALAKÍTÁSA 50
3. ÜGYNÖKI SZEREP ÉS TARTALÉKKEZELÉS 53
4. AZ MNB ÉS A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER 57
5. DEVIZASZABÁLYOZÁS 66
6. A FIZETÉSI RENDSZEREK FEJLÕDÉSE 71
7. A JEGYBANK STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZERE 80
8. NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG 83
9. SZÁMVITELI FUNKCIÓK, PÉNZÜGYI TERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 85

10. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA 92
11. HUMÁNPOLITIKA 98
12. BANKBIZTONSÁG 101
13. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 102

1 9 9 5 – 2 0 0 0 A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A

3



IV. FEJEZETAz MNB belföldi és külföldi tulajdonosi érdekeltségei 105
1. ELÕZMÉNY 105
2. AZ MNB TULAJDONOSI RÉSZESEDÉSEINEK HELYZETE 1995–2000 KÖZÖTT 106

A Magyar Nemzeti Bank kiadványai 115
1. RENDSZERESEN MEGJELENÕ KIADVÁNYOK (MAGYAR NYELVEN) 115
2. NEM RENDSZERESEN MEGJELENÕ KIADVÁNYOK (MAGYAR NYELVEN) 115
3. RENDSZERESEN MEGJELENÕ KIADVÁNYOK (ANGOL NYELVEN) 117
4. NEM RENDSZERESEN MEGJELENÕ KIADVÁNYOK (ANGOL NYELVEN) 117

A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A 1 9 9 5 – 2 0 0 0

4



E
z a kiadvány a Magyar Nemzeti Bank elmúlt hat évét mutatja be. Azokat az átfogó
változásokat tekinti át, amelyek ehhez az elnöki ciklushoz kötõdnek. Hat évvel
ezelõtt, 1995 márciusában – az elsõ két szabadon választott kormány strukturális,
piaci, intézményi, jogi és tulajdoni reformjai ellenére – a magyar gazdaság még
súlyos külsõ és belsõ egyensúlyhiánnyal küszködött, a forint iránti bizalom

a mélypontra süllyedt. Igaz, a gazdasági szerkezetváltás még javában tartott. A kedvezõtlen
folyamatok megfékezésére bevezetett, szükségképpen fájdalmas megszorító intézkedéseken
alapuló gazdasági program és a korábbi reformok gyümölcseinek beérése már 1996 második
felétõl fenntartható növekedési pályára állította a magyar gazdaságot, amely 1997 végétõl
a régió kiugróan jó teljesítményt nyújtott. A stabilizáció miatt is felpörgõ infláció üteme
fokozatosan csökkent, s 1998 végére tíz százalék körüli szintre esett vissza. Visszatért az
elemzõk, a befektetõk és a nemzetközi intézmények bizalma is. Csaknem hét évtized után,
1996. január elején ismét konvertibilis, azaz más valutákra szabadon átváltható fizetõeszköze
lett az országnak.

A gazdasági fellendülés kibontakoztatásából kivette részét a Magyar Nemzeti Bank, amely
nem csupán gazdaság- és pénzügypolitikai intézmény, hanem az ellensúlyok egyensúlyára
épülõ demokratikus berendezkedés fontos pillére is. Az infláció látványos mérséklését, a külsõ
és a belsõ stabilizációt azonban csak olyan MNB támogathatta, amely e körülmények között
maga is megújult, s felzárkózott a fejlett világ jegybankjaihoz.

A modern jegybank létrehozásának folyamata természetesen sok részelembõl tevõdik
össze. Íme közülük néhány, jellemzõ példaként. Átalakult a szervezet, miközben ötven
százalékkal csökkent a létszám, s reálértéken több mint negyven százalékkal a mûködési
költség. Az MNB-rõl leválasztottuk csaknem az összes, nem jegybanki tevékenységet, ideértve
a kereskedelmi banki jellegûeket is. A jegybank meghatározó szerepet vállalt a kincstár,
az adósságkezelõ központ létrejöttében, az adósságcsere sikeres levezénylésében. Világosan
elváltak egymástól a fiskális és monetáris funkciók. Egységessé vált a jegybank forint- és
devizapiaci szervezete, a kockázatkezelés és -elemzés rendszere korszerû és szigorúan
ellenõrzött formát öltött. Kialakult a modern monetáris politika eszköz- és elemzõrendszere.
A pénzügyi stabilitásért viselt felelõssége okán mindinkább a pénzügyi rendszer egészét
vizsgálja, különös tekintettel az esetleges kockázatokra. Az elszámolási, valamint a belsõ
információs rendszer csúcsszínvonalra fejlõdött, s ezzel az MNB több évtizedes lemaradást
pótolt. Átlátható lett a bank, mert belsõ és külsõ ellenõrzése gyökeresen megújult. Az új
kiadványok, amelyek jó ideje már az internetes honlapon széles körûen hozzáférhetõek,
a közvélemény számára is betekintést engednek a jegybank közgazdasági, kutatási és
statisztikai tevékenységébe, amelynek fejlõdését külsõ szakértõk nagyra értékelik. Bár
a döntés korábban megszületett, részben erre az idõszakra esett az érme- és bankjegycsere,
valamint sor került az emissziós politika felülvizsgálatára. S e változások eredményeképpen is
az MNB lényegében felkészült az EU-csatlakozásra.

Ezt a fejlõdést veszi górcsõ alá ez a kiadvány, amely különbözõ szempontok alapján
rendszerezi a változásokat. AZ elsõ fejezet összefoglalja e hat esztendõ legfontosabb
eseményeit. A második fejezet a jogi, szervezeti, mûködési feltételeket taglalja. A harmadik
fejezet a jegybanki alapfeladatok ellátását ismerteti, s részletesen bemutatja a közgazdasági és
kutatási mûhelyt, a monetáris politika végrehajtását, a pénzügyi közvetítõ rendszerrel

1 9 9 5 – 2 0 0 0 A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A

5



kapcsolatos szerepet, a bankári tevékenységet, a statisztikai szolgálatot, az informatikai
rendszert, a számvitelt, a humánpolitikát, az ellenõrzést, valamint az infrastruktúrát
megteremtõ, karbantartó területet és a bankbiztonságot. A negyedik a külföldi és belföldi
érdekeltségek sorsát, helyzetét vázolja fel.

Az MNB kordokumentumként teszi az Olvasó asztalára ezt a kiadványt, amely
az Országgyûlés és a szélesebb közvélemény tájékoztatását szolgálja, de remélhetõ, hogy
a gazdaságtörténészek vagy az úgynevezett gazdasági átmenet iránt érdeklõdõ szakemberek
számára is megõrzi a kilencvenes évek második felére tehetõ jegybanki korszakváltás minden
érdemi tényezõjét.

Végül, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
a Magyar Nemzeti Bank modern jegybankká alakuljon át. Elsõsorban munkatársaimnak, akik
nemzetközi mércével mérve is magas szakmai színvonalú és áldozatos munkát végeztek
az utóbbi hat évben. De köszönet illeti a jegybanktanács és a felügyelõbizottság tagjait,
az auditort, valamint az Országgyûlést és illetékes bizottságait, a kormányzati partnereket,
a szakmai szövetségeket, a magyar pénzügyi rendszer szereplõit és az MNB fejlõdésének
fontos állomásairól hûen beszámoló újságírókat.

Dr. Surányi György

A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A 1 9 9 5 – 2 0 0 0

6



I. FEJEZET A modern jegybank kialakulása

A LETISZTULÁSTÓL A FELZÁRKÓZÁSIG [7] · A NEM JEGYBANKI TEVÉKENYSÉGEK FELADÁSA [8] · A MONETÁRIS

POLITIKA ESZKÖZ- ÉS ELEMZÕRENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA [9] · A MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS POLITIKA

SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA [11] · AZ EGYSÉGES TARTALÉKKEZELÉSI ÉS BANKÁRI SZERVEZET LÉTREHOZÁSA

[12] · A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER STABILITÁSÁÉRT VISELT FELELÕSSÉG [13] · A PÉNZFORGALMI RENDSZER

FEJLESZTÉSE [14] · AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER KORSZERÛSÍTÉSE [16] · ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT

A DÖNTÉSEK HÁTTERÉNEK MEGVILÁGÍTÁSÁRA, A KÖZGAZDASÁGI, A KUTATÁSI ÉS A STATISZTIKAI MUNKA

BEMUTATÁSÁRA [17] · FELKÉSZÜLÉS AZ EU-TAGSÁGRA [18]

1.
A LETISZTULÁSTÓL A FELZÁRKÓZÁSIG

Az átalakulás, a letisztulás, a felzárkózás és a megnyugvás idõszakaként jellemezhetõ az utóbbi
hat esztendõ a Magyar Nemzeti Bank életében.

Az átalakulásé, mert a kétszintû bankrendszer létrehozásával, majd a jegybanktörvény elfo-
gadásával megalapozott folyamat a kilencvenes évek második felében újabb lendületet vett, s a
piacgazdasági reformok keretében mind hazai és nemzetközi feladatait, mind banküzemi felté-
teleit illetõen megújult az MNB.

A letisztulásé, mert megszabadult az egyszintû bankrendszertõl örökölt, majd a kereskedel-
mi bankok megerõsödéséig kényszerûen vállalt terheitõl, a belsõ és a külsõ államadósság keze-
lésétõl, az új szerepben már fölösleges belföldi és külföldi – kereskedelmi banki – érdekeltségek-
tõl, bezárta képviseleteit (a tokióit kivéve), négy területi igazgatóságba tömörítette megyei
hálózatát, s klasszikus jegybankká vált.

A felzárkózásé, mert sikerült elméleti és már-már ijesztõ méretû technológiai lemaradását
behoznia, miközben reálértéken számolva több mint 40%-kal mérsékelte mûködési költségeit.
(Lásd az ábrát a függelék 26. oldalán.) Döntéseit a piacok ma már úgy értelmezik, mint ahogy
tennék ezt nyugat-európai vagy észak-amerikai központi banki intézkedések esetében. Mûkö-
dik továbbá az az új elszámolási rendszer, amely az átutalásokat azonnal teljesíti, és az ügyfelek
számára is világosan nyomon követi.

A megnyugvásé is az 1995-tõl 2000-ig tartó korszak, mert az új célok kijelölését, a korszerû
szervezet létrehozását és a hozzá igazított nagyarányú létszámcsökkentést (2700-ról 1300 fõre)
szükségképpen higgadt és körültekintõ alkotómunkának kellett követnie. (Lásd az ábrát a füg-
gelék 26. oldalán.)

A korszakváltások értékelésénél csínján kell bánni a jelzõkkel, hiszen e munka hasznát csak
a jövõ ítélheti meg. Tény azonban, hogy mára az MNB messze meghaladta öt vagy tíz évvel ko-
rábbi állapotát, kiállja az összehasonlítás próbáját a fejlett piacgazdaságok jegybankjaival, euró-
pai intézménnyé vált.

A bizalomvesztés, az áldozatokkal járó stabilizáció, a lassuló infláció és gyorsuló növekedés
idõszaka volt ez a hat év a magyar gazdaságban.

A bizalomvesztésé, hiszen az adatok 1995 tavaszán egyértelmûen az egyensúly megbomlását
jelezték. Egy évvel korábban a fogyasztói árak emelkedése gyorsulni kezdett, az inflációs várako-
zások beépültek az üzleti számításokba, a lakossági megtakarítások külföldi valutákba mene-
kültek, kincstárjegyeket csak három-hat hónapos lejáratra lehetett kibocsátani, egymilliárd dol-
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lár tõke hagyta el az országot, a fizetési mérleg hiánya pedig már 1994-ban négymilliárd dollárra
rúgott. A nemzeti össztermék zsugorodása miatt szûk keretek közé szorított költségvetés fe-
szültségeit nem enyhítette, az egyensúlyhiány mérséklését nem támogatta monetáris politikai
szigor. A gazdaság teljesítményével nem indokolható arányban értékelõdött fel a forint, miköz-
ben a kamatok az inflációs szint alá süllyedtek. A nemzetközi hitelminõsítõk mind alacsonyabb
kategóriába sorolták a magyar gazdaságot, amely a bizalom elvesztése miatt egyre nehezebben
és drágábban jutott külföldi forrásokhoz.

A fájdalmas, de végül eredményes stabilizációé, mert az életszínvonalat is érintõ intézkedés-
csomag keretében e folyamatokat meg kellett állítani. A lassuló inflációé és gyorsuló növekedé-
sé, mert a magyar gazdaság az elmúlt hat évben fokozatosan olyan növekedési pályára állt rá,
melyen hosszabb távon elõretekintve is gyors ütemben haladhat tovább anélkül, hogy az egyen-
súly megbomlása fenyegetné. A tárgyalt idõszakban a gazdaság 22–23%-kal növekedett, de ezen
belül 1997-tõl kezdõdõen évente 4–4,5%-ot meghaladó ütemben. Az 1994 elejétõl gyorsuló,
majd a stabilizáció kezdetén átmenetileg 30%-ra növekedett infláció 10% alá csökkent. Az or-
szág devizában számon tartott nettó külföldi adóssága 21 milliárd dollárról 6 milliárd dollárra
esett vissza. A folyó fizetési mérleg hiánya a GDP több mint 9%-áról a 4% körüli szintre apadt.
A nagy nemzetközi hitelminõsítõ intézetek pedig a spekulációs kategóriából a befektetõi, majd
azon belül az elitcsoportba, az A osztályba helyezték az országot. (Lásd az ábrákat a függelék
21–25. oldalán.)

A törvényalkotásé is az eltelt hat esztendõ, sõt egy évtized. A törvény betûje e változások hû
tükörképe. A jegybanktörvény 1991 decemberében megteremtette e központi pénzügyi intéz-
mény függetlenségét, vagyis kodifikálta, hogy a kormány nem utasíthatja a jegybankot, amely az
Országgyûlésnek számol be. Lehetõséget adott az önálló monetáris politika kialakítására és vég-
rehajtására, s szabályozta a központi költségvetés jegybanki finanszírozását. Meghatározta a
jegybanki vezetõk kinevezési rendjét. Ám feltétlenül említést érdemel az a tény, hogy már a tör-
vény megalkotását megelõzõen az euro-atlanti elkötelezettségû, elsõ szabadon választott ma-
gyar kormány is független jegybankként kezelte az MNB-t.

A jegybankról szóló törvény az MNB alapvetõ feladatának tekinti a nemzeti fizetõeszköz (a
forint) belsõ és külsõ vásárlóerejének védelmét. Ennek eszköze a monetáris politika. Az MNB az
általa kibocsátott pénz, a jegybankpénz mennyiségén és árán (az irányadó kamaton) keresztül
befolyásolja a gazdaságban a pénzkínálatot, valamint a megtakarítási és hitelfelvételi döntéseket
megalapozó piaci hozamokat és banki kamatokat. Mindezt az MNB elsõdlegesen a bankoknak
nyújtott hitelek és a tõlük gyûjtött betétek kamatának alakításával (kamatpolitikával), a hitelin-
tézetek kötelezõ jegybanki tartalékainak szabályozásával és a forint külföldi devizákkal szembe-
ni árfolyamának befolyásolásával valósítja meg.

2.
A NEM JEGYBANKI TEVÉKENYSÉGEK

FELADÁSA

A pénzügyi rendszer fejlõdését követve és elõmozdítva, a jegybanktörvény minden évben
több-kevesebb módosuláson esett át, lényegében azért, hogy az MNB mindinkább a klasszikus
jegybanki feladatokra összpontosíthassa figyelmét, a központi költségvetés finanszírozása a
jegybanktól fokozatosan a pénzpiacra terelõdjék át, s a két intézmény elszámolási kapcsolata át-
tekinthetõvé váljék. Két ízben, 1994-ben és 1996-ban az Országgyûlés átfogóan módosította a
jegybanktörvényt, fokozatosan korszerûsítve a költségvetéssel fennálló finanszírozási kapcsola-
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tot, lemetszvén az MNB-rõl a nem jegybanki tevékenységeket, és ezáltal új követelményeket tá-
masztva a vezetõkre és alkalmazottakra egyaránt. A tervezett további módosítások az Európai
Unió követelményeit tartalmazzák majd, a törvény lényegében a ma is érvényesülõ gyakorlat-
hoz igazodik. (A jegybank például évek óta nem hitelezi a költségvetést, e lehetõséget szövegsze-
rûen tiltani is kellett. A nemzeti valuta vásárlóerejének védelme megfogalmazás helyébe az ár-
stabilitás elsõdlegessége kerül.)

A gazdaság stabilizálásában az MNB-nek tehát hat évvel ezelõtt a jegybanktörvény által reá
kiosztott szerep jutott. A maga kamat- és árfolyampolitikai eszközeivel részt kellett vennie a
makrogazdasági keretek kijelölésében, a fenntartható, egyensúlyi, de gyors ütemû növekedés
alapjainak lerakásában, valamint a nemzetközi bizalom visszaszerzésében, a nemzetközi pénz-
ügyi intézményekkel kialakult kapcsolatok javításában, az OECD-tagság és az EU-csatlakozás
elõkészítésében is. Ám sikeres monetáris politikát, mérséklõdõ inflációt, kiszámítható árfo-
lyamrendszert, külsõ és belsõ pénzügyi megszilárdulást csak olyan jegybank támogathatott
megfelelõen, amely minden elemében megújult, s igyekezett megfelelni a piacgazdasági átala-
kulás és az EU-csatlakozás kettõs kihívásának.

Az MNB-nek – a törvény elõírásaival és szellemével egyezõen – meg kellett szabadulnia a
nem jegybanki tevékenységektõl, s eközben korszerûsíthette szervezetét, fordíthatta figyelmét
alapvetõ feladatainak megvalósítására. Elsõsorban az infláció csökkentését szolgáló monetáris
politikára, a pénzügyi közvetítõ rendszer stabilitásának megteremtésére, a kamat- és
árfolyampolitikát szolgáló pénz- és devizapiaci mûveletekre, az adósságkezeléshez kapcsolódó
teendõkre és a nemzetközi tartalékok kezelésére. Ebben a közegben az MNB vezetése 1995 elejé-
tõl kezdve – a belsõ és a külsõ kihívásokat értékelve – az ár- és pénzügyi stabilitás követelményé-
nek rendelte alá a jegybank átszervezését és fejlesztését. Át kellett hangolni a jegybanki területek
munkáját. Meg kellett teremteni az összhangot a kamat- és árfolyampolitika stratégiai céljait el-
méletileg megalapozó és a gyakorlatban végrehajtó, a bankrendszer mûködését elemzõ és sza-
bályozó, a pénzpiaci mûveleteket végzõ, a tartalékokat kezelõ és a nemzetközi kapcsolatokat
ápoló fõosztályok tevékenysége között. A pénzügyi munkamegosztásban új helyet foglalhatott el
az MNB, mert megalakult a bankközi zsírórendszer, a kincstár, az adósságkezelõ központ, bõ-
vült és fejlõdött a bankfelügyelet. A liberalizációs nemzetközi kötelezettségek teljesítésének kö-
szönhetõen a jegybank a folyó fizetési mûveletek körében feladta devizahatósági engedélyezési
teendõit, csupán a tõkemûveletek körében, a pénzpiaci és értékpapír-befektetések esetében lé-
teznek még belátható idõn belül megszüntethetõ és megszüntetendõ korlátozások.

3.
A MONETÁRIS POLITIKA ESZKÖZ-

ÉS ELEMZÕRENDSZERÉNEK

MEGÚJÍTÁSA

A gazdasági stabilizációval párhuzamosan 1995-tõl a jegybank az alapvetõ feladatát, az infláció
fokozatos, de fenntartható – tehát folyamatos – mérséklését tarthatta szem elõtt. Az MNB – a
kormánnyal egyetértésben – 1995 márciusában vezette be a csúszó leértékeléses, szûksávos ár-
folyamrendszert. A leértékelési ütem változtatásának elõre bejelentésével a jegybank egyrészt
megteremtette annak feltételét, hogy visszaszerezze hitelességét, másrészt kiszámíthatóvá tette
a gazdasági döntések hatásának megítélését. A kiszámíthatóság követelménye csak viszonylag
szûk árfolyamsávban érvényesülhetett, ám a ±2,25% szélességû sáv így is elõmozdította a devi-
zapiac fejlõdését, és megdrágította a rövid lejáratú spekulatív tõkebeáramlást. Az új rendszer
mindezek következtében úgy segítette az árfolyam kiszámítható alakulását és az infláció mér-
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séklõdését, hogy közben a gazdasági növekedés – külsõ és belsõ – egyensúlyi pályán gyorsult, az
export jövedelmezõsége javult, a kivitel bõvülése meghaladta a GDP-ét, az ország kikerült az
adósságcsapda veszélyébõl, és a tõkepiacok is bõvülhettek.

A kamatpolitika mozgástere azonban a csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben viszony-
lag korlátozott. A kamatok mozgásterét az árfolyam sávon belüli esetleges elmozdulása, illetve a
leértékelési ütem csökkentésének ütemezését, valamint a csökkentés mértékét megjelölõ dönté-
sek szabták meg. A jegybank mindvégig igyekezett a szûk mozgásteret kihasználni, így megpró-
bált olyan kamatszintet fenntartani, amely sikeresen alátámasztja az inflációellenes politikát el-
fogadható mértékû devizapiaci intervenció mellett.

A jegybank átszervezésekor, 1995 májusában fontos szempont volt, hogy a monetáris politi-
kai döntéshozatalt sokoldalú – a gazdasági folyamatok alakulását elemzõ és elõrejelzõ, a gazda-
ságpolitikai összefüggéseket feltáró, valamint a monetáris politika elméleti kérdéseit és hatás-
mechanizmusának empirikus vizsgálatát felölelõ – közgazdasági és kutatási tevékenység
alapozza meg. A hitelesség és a monetáris politika elõretekintõ jellegének erõsítése érdekében
fõszerepet kapott a makrogazdasági elõrejelzés, amely egyre nagyobb mértékben alapul empiri-
kus modellek felhasználásán. A kutatások középpontjába a monetáris politikához, valamint az
árfolyamrendszer választásához és mûködtetéséhez kapcsolódó témák kerültek (elsõsorban a
csúszóárfolyam-rendszerek menedzselésének nemzetközi tapasztalatai és a zökkenõmentes ki-
lépés elképzelhetõ változatai), egyszersmind a kiegyensúlyozott makrogazdasági fejlõdés és a
külsõ, világgazdasági feltételek vizsgálata is a kutatási program része lett.

Számos tanulmány foglalkozott – a jegybank fõ felelõsségi körének megfelelõen – az
infláció-dezinfláció kérdéskörével annak érdekében, hogy a folyamatos és fenntartható infláció-
mérséklés a lehetõ legkisebb növekedési veszteséggel, kiegyensúlyozott fejlõdési pálya mentén
valósuljon meg. A monetáris elemzések keretének kialakítására, a hozamgörbe becslésére és
elemzésére, valamint a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának feltárására irá-
nyuló elméleti és empirikus kutatások a jegybanki hitelesség és a piaccal való kommunikáció
hatékonyságának növelését szolgálták.

A döntéshozó testületek – jegybanktanács, monetáris bizottság – munkáját az említett köz-
gazdasági elemzések és elõrejelzések mellett napi, heti és negyedéves rendszerességgel készülõ,
szerteágazó adatokra épülõ, a pénz- és tõkepiaci folyamatokat, a bankrendszer likviditásának
alakulását, a tõkeáramlást és az azt befolyásoló tényezõket, valamint a hozamgörbe elmozdulá-
sát, a monetáris politika keretfeltételeit bemutató anyagok is támogatják. A negyedévente össze-
állított monetáris program a három jövedelemtulajdonosi szektor (a vállalat, a háztartás, az ál-
lamháztartás) és a külföld pénz-, jövedelemfolyamatainak, finanszírozási képességének fõbb
tendenciáit írja le, valamint a fõbb pénzügyi aggregátumokról, a jegybank mérlegérõl és a bank-
rendszer összevont mérlegérõl ad elõrejelzést.

Ezen elemzések természetesen hozzájárultak a monetáris politika eszköztárának fejlesztésé-
hez az elmúlt hat évben. 1995 után sürgetõvé vált az eszköztár racionalizálása és normatívvá té-
tele. A jegybanknak alkalmazkodnia kellett a fejlõdõ piaci viszonyokhoz. A nemzetközi bizalom
gyors visszaszerzését követõen a külföldi tõke korábban nem tapasztalt mértékben áramlott be
az országba, s e többletlikviditás semlegesítése (sterilizált intervenció) a jegybankot rövid idõ le-
forgása alatt abba a helyzetbe hozta, hogy a hitel helyett betétjellegû eszközöket alkalmazzon a
monetáris politikában, így át kellett alakítania az eszköztárat is.
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A jelenlegi eszköztár szerves fejlõdés eredményeként alakult ki. A pénzpiac fejlõdésével pár-
huzamosan a jegybank fokozatosan kivonult a hosszabb lejáratokból: sterilizációs eszközként
elõször az 1 éves, majd a 3 hónapos MNB-kötvényt alkalmazta, és irányadó kamatának futam-
idejét 1 hónapról két hétre csökkentette. Sor került néhány további változtatásra is, amelyek fi-
nomították az eszköztárat. Ilyen volt a kötelezõtartalék-rendszer átlagolási periódusának 2 hét-
rõl 1 hónapra növelése, valamint a szimmetrikus kamatfolyosó kialakítása az egynapos
futamidõn az irányadó kamat körül. Hatékonysági és versenysemlegességi szempontok miatt a
jegybank meghirdette a kötelezõ tartalékráta fokozatos csökkentését. Ez hozzájárulhat a betéti
és hitelkamatok közötti különbözet mérsékléséhez. A kötelezõ tartalékráta az 1995. évi 17%-os
szintrõl 2001 közepére 6% körüli értékre mérséklõdik.

Az ország nemzetközi kötelezettségvállalásaival összefüggõen, a tõkekorlátozások fokozatos
feloldása nyomán méretében és változatosságában gyorsan fejlõdött a belsõ pénz- és tõkepiac,
kibontakoztak a határidõs piacok. A leglátványosabb fejlõdést az állampapírpiac mutatta, amely
átláthatóvá vált, a sorozatnagyságok megnõttek, a másodpiac likviditása folyamatosan bõvült,
és az egyre hosszabb lejáratú állampapírok kibocsátása révén mára már 10 éves futamidõig ter-
jed ki a hozamgörbe. A jegybank kamatpolitikájának mindinkább figyelembe kellett vennie a vi-
szonylag szabad tõkeáramlást kihasználó spekulatív jellegû devizaügyleteket. A monetáris poli-
tika ezekhez az új követelményekhez is sikeresen igazodott.

4.
A MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS POLITIKA

SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Hatékony makrogazdasági irányítás elképzelhetetlen a monetáris és fiskális politika világos, át-
látható szétválasztása nélkül. Ebben a folyamatban mérföldkõnek tekinthetõ a Magyar Állam-
kincstár és az Államadósság Kezelõ Központ létrehozása 1996 elején.

Törvényi felhatalmazás alapján 1997 elején a központi költségvetés az MNB-vel szemben fo-
rintban fennálló tartozásaiból egy jelentõs részt devizahitel-tartozássá alakított át. Így teljes
mértékben megszûnt a jegybanknál korábban felhalmozódott, nem kamatozó, lejárat nélküli ál-
lamadósság. A költségvetés ezt követõen közvetlenül érzékelhette a magyar állam adósságainak
terhét, s nem pedig az MNB nyereségén vagy veszteségén keresztül, amely több tényezõ együttes
hatását tükrözi. A monetáris és fiskális politika elkülönítése során létrejött a kincstári egységes
számla, megszûntek az MNB-nél a költségvetési szervek és állami pénzalapok részére vezetett
számlák. Az állampapírok kibocsátását – megalakulásától kezdve – a kincstár, illetve az Állam-
adósság Kezelõ Központ végezte. Az állam külföldi hiteleinek felvétele és külföldi kötvénykibo-
csátása szintén átkerült a kincstárhoz és az adósságkezelõhöz. A kincstár területi hálózatának
megalakulása után az MNB a 18 megyei igazgatóságát négy regionális igazgatóságba tömörítet-
te, ésszerûsítette mûködését, és költségmegtakarítást ért el.

A kutatások, jegybanki elemzések megalapozták az államadósság-kezelés fejlett piaci nor-
máknak megfelelõ átformálását. A monetáris és fiskális politika összehangolását szolgálta ezt
követõen a makrogazdasági és idõsoros elemzést lehetõvé tevõ államháztartási mutatószámok
kialakítására és az eladósodottságot befolyásoló tényezõk vizsgálatára irányuló kiterjedt kuta-
tás.

Az MNB technikai segítséget is nyújtott: létrehozta és huzamosabb ideig mûködtette a kincs-
tár mûveleti infrastruktúráját. Az „állampapírok kibocsátása és forgalmazása” funkcióval
együtt üzemképes állapotban átadta a feladat ellátását támogató informatikai rendszereket és a
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munkafolyamatok szabályzatait. Közremûködött a kincstári fiókhálózat kialakításában, s ön-
nön hálózatának említett átszervezése nyomán új pénztári és készpénzmûveleti rendszert veze-
tett be.

5.
AZ EGYSÉGES TARTALÉKKEZELÉSI

ÉS BANKÁRI SZERVEZET LÉTREHOZÁSA

A fiskális és monetáris politika szétválasztásának folyamatában új, egységes bankári szervezet
jött létre a jegybankban. Feloldván a korábbi elhatárolásokat, a bankvezetés összekapcsolta a fo-
rintban és devizában piaci mûveleteket végzõ szervezeti egységeket. Az újonnan létrehozott
szervezet elsõsorban a monetáris politika megvalósítását szolgálja. Az árfolyam-politika által
meghatározott módon, a bankközi devizapiacon beavatkozik (interveniál) a forint árfolyamá-
nak védelmében, valamint a jegybanki kamatpolitika érvényesítése érdekében forintpiaci mû-
veleteket végez. Ugyanez a szervezeti egység kezeli a nemzetközi tartalékokat is. Az MNB – mint
általában a modern jegybankok – bankokkal és egyéb pénzügyi szolgáltatókkal áll üzleti kapcso-
latban, s amikor betétet fogad el, hitelt nyújt vagy vesz fel, külföldi valutát vált forintra és fordít-
va, akkor a kamat, az árfolyam befolyásolására törekszik, hogy alapvetõ feladatának, az infláció
fenntartható csökkentésének és a nemzeti fizetõeszköz vásárlóereje megõrzésének eleget tehes-
sen. A jegybank a kilencvenes évek elején hozott elõször stratégiai döntést arról, hogy a deviza-
tartalékok kezelését a nemzetközi követelményeknek megfelelõen képzett belsõ portfólió-
kezelõkre bízza. Az elsõ évek az alapvetõ feltételek megteremtésének jegyében teltek el. Míg
1991 végén a 700 millió dollár nagyságú értékpapírtárcára egy tartalékkezelõ jutott, addig
1995-ben már öt szakember kezelte a tartalékok idõközben 7,9 milliárd dollárra növekedett át-
lagos állományát. Ez a növekedés megkövetelte, hogy a tevékenységet a modern portfólió-
kezelés szakmai követelményeinek megfelelõen egy jól szabályozott, magasan képzett szakem-
berekbõl álló egység végezze. A technikai és személyi feltételek kialakítása mellett a döntéshoza-
tal is szabályozottá, átláthatóvá vált. A tartalékkezelési politikát az igazgatóság évente egy
alkalommal hagyja jóvá, az eszköz-forrás bizottság pedig ezek gyakorlati megvalósításáért felel,
s rendszeresen beszámol a bankvezetésnek a tartalékokon elért hozamokról, a piaci helyzet vál-
tozásairól.

Az árfolyamrendszer mûködtetésébõl és a devizatartalék-kezelési tevékenységbõl fakadóan
az MNB számos pénzügyi kockázati tényezõnek van kitéve. A pénzügyi kockázatok elemzésére,
kezelésére, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás teljesítményének mérésére a nem-
zetközi gyakorlatban mindenütt egy független, közvetlenül a felsõ vezetés alá rendelt szervezetet
hoztak létre. Az MNB-ben korábban ilyen független szervezeti egység nem mûködött. Az
1995-ben megkezdett szervezeti változások és a jegybanki szerepkör tisztulása egyéves elõkészí-
tés után 1998-ban lehetõvé tették e szervezeti egység nemzetközi mércéhez igazodó felállítását.
Az új önálló osztály feladatköre 2000 nyarán kiegészült a hitelkockázatok kezelésének felelõssé-
gével, ezáltal az MNB-ben a pénzügyi kockázatok elemzése és kezelése egységes szervezetbe és
irányítás alá tartozik. Tevékenységét az igazgatóság által elfogadott önálló kockázatkezelési po-
litika alapján végzi.

A feladatok átcsoportosításának megfelelõen az állam nemzetközi hitelfelvételeiben a jegy-
bank 1999-tõl már csak ügynöki feladatokat lát el. Véleményezi az adósságkezelési stratégiát, a
finanszírozási terveket, részt vesz a nemzetközi hitelfelvételek elõkészítésében, a tranzakciók le-
bonyolításában és a jogi dokumentációk elkészítésében, továbbá az állam megbízásából végre-
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hajtja az adósság kezeléséhez kapcsolódó nemzetközi fedezeti ügyleteket. Múltbeli szerepébõl
adódóan a jegybank szintén ügynökként jár el az állam nemzetközi követeléseinek behajtásá-
ban. Emellett az államháztartási körbe tartozó kincstári alanyok részére a jegybank bankári te-
rülete devizaforgalmi szolgáltatásokat nyújt.

6.
A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER

STABILITÁSÁÉRT VISELT FELELÕSSÉG

A monetáris politika elsõsorban a bankokon keresztül érvényesül, ezért a jegybanknak – hason-
lóan a modern külföldi társintézményekhez – õrködnie kell a pénzügyi közvetítõ rendszer stabi-
litása, szabályos és zökkenõmentes mûködése felett, szükség esetén pedig a végsõ hitelezõi sze-
repkört is be kell töltenie. E feladatát az MNB a pénzügyi közvetítõ rendszert szabályozó, illetve
felügyelõ hatóságokkal együttmûködve végzi. A jegybank és a felügyelet között kialakult és mára
letisztult munkamegosztásban az MNB a pénzügyi közvetítõ rendszer egészének kiegyensúlyo-
zott mûködését figyeli, míg a felügyelet az egyes bankok (pénzügyi közvetítõk) prudenciális sza-
bálykövetését, kockázatát ellenõrzi. A jegybank – az egyes hitelintézetek tevékenységének to-
vábbra is szükséges szintû ellenõrzése, figyelemmel követése és elemzése mellett – mindinkább
a pénzügyi közvetítõ rendszer egészét vizsgálja, elemzi, különös tekintettel a rendszerkockáza-
tot rejtõ, a pénzügyi stabilitást veszélyeztetõ tényezõkre.

A bankrendszer, illetve a monetáris eszköztár és környezet fejlõdésével párhuzamosan át-
alakult az MNB szerepe a bankok finanszírozásában, rövid távú likviditásának biztosításában.
A kétszintû bankrendszer kialakítása után a refinanszírozást az MNB meghatározott hitelkere-
tek bankok közti, alapvetõen normatív leosztásával oldotta meg, majd ezt a csatornát fokozato-
san visszaszorította, s 1993-tól az aktív repó (állampapír-fedezet melletti finanszírozás) és a
devizaswap lett a rövid távú likviditás biztosításának eszköze. Az új árfolyamrezsim bevezetését
követõen megváltozott monetáris környezetben az igénybe vehetõ repókeretet a jegybank a
bankok mérlegfõösszegéhez igazította, míg a magasabb kamatozású keretkiegészítõ repót kor-
látlanul hozzáférhetõvé tette. Ez az eszközrendszer már megfelel a nemzetközi gyakorlatban ál-
talánosan alkalmazottnak.

A kilencvenes évek elején és közepén – a reálgazdasági helyzet rosszabbodásával is összefüg-
gésben – a bankok mûködésében tapasztalható problémák, a kialakult csõd- és csõd közeli hely-
zetek ráirányították a figyelmet a gyors és pontos információk elérhetõségének fontosságára.
A pénzügyi közvetítõ rendszer stabilitásáért felelõs jegybank törekedett arra, hogy az egyes ban-
kokról is minél jobb információs bázissal rendelkezzék. Ennek érdekében alakította ki a referen-
si rendszert 1995 második felében, melynek munkáját szolgálta az egyes bankok tevékenységé-
nek értékelését segítõ, standardizált elemzési keretek és mutatószámrendszerek létrehozása
1996-ban. Ugyancsak az egyes bankok helyzetének megítélését segíti az a bankminõsítési rend-
szer, mely különbözõ mérõszámok és szubjektív elemek felhasználásával értékeli a bankok telje-
sítményét. Ma már a bankminõsítéstõl függ, hogy a jegybank milyen refinanszírozási gyakorla-
tot folytat az egyes bankok esetében.

A kialakított információs bázis, illetve a helyszíni ellenõrzések segítségével a jegybank folya-
matosan követi az egyes hitelintézetek tevékenységét, és a saját hatáskörében tett intézkedése-
ken túl mindenkor felhívta az illetékes kormányzati szerv figyelmét, ha egy-egy bank mûködésé-
ben komoly problémákat látott vagy beavatkozást tartott szükségesnek. Az MNB 1996–1998
között bár többször is jelezte a kormánynak, hogy a Postabank esetében jelentõs tõkevesztéssel
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kell szembenézni, a jegybanknak – ismerve és elfogadva a kormány elkötelezettségét a bank
életben tartását, feltõkésítését illetõen – 1997-ben végsõ hitelezõként be kellett avatkoznia a
rendkívüli mértékû betétkivonás kiváltotta likviditási válság kezelésére. Részben a Postabank
megrohanásakor felmerült problémákból és az akkor szerzett tapasztalatokból okulva, az MNB
mûködési körében egységesen szabályozta az ilyen esetekben szükségessé váló teendõket.

A jegybank, amint figyelmét az egyes bankok vizsgálatáról a pénzügyi közvetítõ rendszer
egészének elemzésére fordíthatta, úgy terjesztette ki átfogó elemzõ és értékelõ tevékenységét a
befektetési szolgáltatókra, a biztosítóintézetekre, a nyugdíjpénztárakra és a befektetési alapke-
zelõkre is. A 2000 szeptemberében elõször megjelent Jelentés a pénzügyi stabilitásról címû kiad-
vány már bemutatja a nem banki pénzügyi közvetítõk tevékenységét is. A bankokról készített
elemzések ugyanakkor egyre inkább „konszolidált szemléletûek”, vagyis figyelembe veszik az
egyes bankok helyzetét, kockázatait a csoportjukba tartozó nem banki pénzügyi közvetítõk po-
zícióinak felmérésével.

Az MNB a pénzügyi stabilitásért viselt felelõssége okán mind a mai napig meghatározó sze-
repet tölt be a pénzügyi közvetítõ rendszert érintõ jogszabály-elõkészítésben és rendeletalkotás-
ban, mely elsõdlegesen a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik.

7.
A PÉNZFORGALMI RENDSZER

FEJLESZTÉSE

A jegybank az 1995 elején már néhány hónapja mûködõ bankközi zsírórendszer biztonságának
megõrzése mellett célul tûzte ki, hogy a bankok ügyfelei számára is érzékelhetõ elõnyökkel javít-
sa a bankközi fizetési rendszer hatékonyságát. Ezért alakította ki a szabványos, papíralapú
pénzforgalmi bizonylatokat és az egységes számlaszámrendszert, amely alapot adott – az
1996-ban elfogadott pénzforgalmi stratégiai terv keretében – új fizetési módozatok (csoportos
átutalás és beszedési megbízás) bevezetésére. A pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele egy-
szerûbbé, a bankok ügyfelei számára átláthatóbbá vált, az új fizetési lehetõségek jó megoldásnak
bizonyultak a nagy tömegû, de kis összegû fizetések iránti igények kielégítésére. Annak érdeké-
ben, hogy a jegybank által a bankok részére nyújtott – 1995-ben jellemzõen papíralapú – szám-
lavezetési szolgáltatás is megfeleljen a vele szemben támasztott igényeknek, illetve a növekvõ,
nagyértékû átutalási forgalom lebonyolítása ne ütközzék likviditási és technikai jellegû korlá-
tokba, az MNB 1996-ban egy valós idejû elszámolási rendszer bevezetése mellett döntött.

A VIBER (Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer) elõkészítése és megvalósítása viszony-
lag hosszú idõt igényelt, de a csaknem hároméves idõszak alatt elvégzett munka nemzetközi
összehasonlításban is kiállja a próbát, hiszen világszínvonalú mind a pénzügyi kockázatok keze-
lése, mind mûszaki szempontból, továbbá csatlakoztatható az Európai Unió elszámolási rend-
szeréhez (TARGET). A VIBER amellett, hogy a bankközi fizetési forgalom biztonságát és a ban-
kok hatékony likviditáskezelését elsõrendûen támogatja, lehetõvé teszi a tárgynapi átutalásokat
a bankok ügyfelei között is, az értékpapír-mûveletekbõl származó tartozások azonnali kiegyen-
lítését, a pozíciókat befolyásoló összes bankmûvelet hatásainak áttekintését.

Az elmúlt öt évben a magyar bankkártyapiacot is a változás jellemezte. Bár a bankközi elszá-
molásokkal ellentétben a kilencvenes évek közepéig a kártyaelszámolások területén nem sike-
rült egységes rendszert létrehozni, a piac folyamatosan fejlõdött. A bankok által kialakított kár-
tyaengedélyezési és -feldolgozási rendszerek feldolgozták, és továbbították a 2000-re mintegy
négy és félmillió bankkártyával végzett mûveleteket. A kártyák számának növekedése azonban
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nemcsak társadalmi szintû költségmegtakarítást eredményezett, hanem élesen felvetette a fo-
gyasztóvédelem kérdését is. A jegybank a pénzforgalmi szolgáltatások iránti bizalom megõrzé-
se, illetve erõsítése érdekében készítette elõ azt az 1999-es kormányrendeletet, mely a kártyabir-
tokosok védelmét – a lehetõségek által megszabott kereteken belül – biztosítja.

Az MNB 1995-re kész tervet dolgozott ki – a közel ötven éve lényegében változatlan technikai
szinten elõállított és kibocsátott – bankjegyek és érmék cseréjére, sõt az új sorozat érméinek ki-
bocsátását már meg is kezdte. Az új bankjegy- és érmesorozat kialakítása mellett határozni kel-
lett az MNB gyártókapacitásainak korszerûsítésérõl is. A jegybank már 1992 folyamán elõter-
jesztést nyújtott be a kormánynak a szükséges beruházásokról, illetve más változatok várható
költségeirõl. A kormány még ekkor – elsõsorban nemzetbiztonsági szempontok figyelembevé-
telével – a bankjegypapírgyártás és a bankjegynyomtatás hazai megvalósítása mellett döntött,
bár a gazdaságossági számítások a bankjegyek importját támasztották alá. Korszerûsíteni kel-
lett tehát mind a Magyar Pénzverõt, mind a Diósgyõri Papírgyárat és Pénzjegynyomdát.

1997-ig a forgalomban lévõ bankjegyek nem rendelkeztek a nemzetközi gyakorlatban alkal-
mazott védelmi elemekkel az elavult, több évtizedes technológia miatt. Az új bankjegysorozat a
rekonstrukció után korszerû alapanyagból, fejlett nyomdatechnikai eljárással készült, és megfe-
lelõ védelmet biztosít az egyre gyorsabb ütemben fejlõdõ hamisítási eljárásokkal szemben. Az új
sorozat kibocsátása 1997-ben kezdõdött meg, elõször a három új címlet, a 10 000, 2000 és
200 forintos jelent meg a pénzforgalomban. Az értékben jelentõsen megnõtt készpénzforgalom
igényéhez az új címletszerkezet jobban illeszkedett. A legnagyobb és legkisebb bankjegycímlet
napi átlagkeresethez mért aránya igazodott a legtöbb országban alkalmazott mértékhez. A kész-
pénzfizetéseknél 1999 októberétõl kizárólag az új bankjegysorozat hat (2001. február elsejétõl
hét) és az érmesorozat hét címlete használható.

A jegybank elnöke 1995-ben szükségesnek látta a Pénzjegynyomda rekonstrukciójának új-
bóli áttekintését. 1995 májusában – a költségek hozzávetõlegesen kétmilliárd forintos csökken-
tése érdekében – döntés született arról, hogy a Pénzjegynyomda rekonstrukcióját a meglévõ te-
lephelyen kell elvégezni. Az átépítés végrehajtása 1996 januárjában kezdõdhetett meg.
A bankjegyek gyártására alkalmas berendezések felszerelése 1997 elején befejezõdött, és ta-
vasszal a gyártás elindult.

A korszerû bankjegygyártás feltételeit csaknem 9 milliárd forintos beruházás révén terem-
tette meg a jegybank, amely így megõrizte a honi bankjegygyártás tradícióját, igaz, a bankjegyek
elõállítási költsége – nemzetközi összehasonlításban – magasnak tekinthetõ.

Az elmúlt öt évben a bankjegy- és érmecsere, valamint a készpénzforgalomban végbement
változások hatására az MNB készpénzforgalmazása is érdemi változásokon ment keresztül. Az
üzletszerûen végzett pénzfeldolgozási tevékenység – mint kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás –
1997-tõl törvényileg szabályozott keretek között folyik. 1998 õszén bevezetésre került a kész-
pénzkezelési és -váltási díj, ez a lépés elsõsorban a készpénzforgalom költségeinek megtérítését
szolgálta. Az MNB 1998-ban átfogóan szabályozta a számlára történõ készpénz be- és kifizetések
feltételeit. A sikeres változtatások nyomán a jegybank hozzáfogott a nagybani készpénzforga-
lom kialakításához. Ennek keretében – a világ számos jegybankjához hasonlóan – olyan változá-
sokat kíván megvalósítani, melyek a készpénzforgalmazás költségeit jegybanki és nemzetgazda-
sági szinten egyaránt csökkentik. Így az 1999-ben elfogadott középtávú emissziós stratégia
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célkitûzéseivel összhangban, elõkészíti a jegybanki érmekészletek egy részének jegybankon kí-
vülre helyezését.

8.
AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER

KORSZERÛSÍTÉSE

A vizsgált hat esztendõben az MNB több évtizedes lemaradását pótolta, amidõn információs
rendszerét korszerûsítette. Ez a fejlesztés a bankon belül több terület együttmûködését tette
szükségessé, a pénzforgalom szervezésétõl a bankári egységen át a számítástechnikáig.

A banki informatikai tevékenység reformját 1995 és 2000 között az MNB2000 program fogta
össze. Erre egyébként múlhatatlanul nagy szükség volt, hiszen a bank könyvelési-számviteli
rendszerét 1995-ben egy elavult, amortizálódott „Honeywell 66” számítóközpont mûködtette
közel 20 éves technológia alkalmazásával. Üzemben tartása egyre nehezebbé és kockázatosabbá
vált. Helyébe teljesen új rendszert kellett ültetni.

Az említett VIBER mellett a bank új informatikai rendszert vezetett be a fõkönyvi könyvelé-
si, a gazdálkodási, a humánpolitikai és a vezetõi számviteli funkciók ellátására (SAP R/3). Ilyen
rendszert használ négy európai jegybank – köztük az Európai Központi Bank –, valamint több
száz pénzintézet. Ezzel párhuzamosan korszerûsítette a számlarendet, s folyamatosan a változó
magyar, valamint a nemzetközi követelményekhez igazította a számviteli politikát és módszer-
tant.

Az ügyfélszámlák vezetését és az ehhez kapcsolódó elszámolási, kiegyenlítési funkciók ellá-
tását szintén új rendszer szolgálja. Ilyen rendszer mûködik több magyar és száznál több külföldi
pénzintézetben, valamint a brit jegybankban. Bevezetésével párhuzamosan a jegybank össze-
hangolta a részletezõ könyvelést az új számviteli renddel, egyszerûsítette az ügyviteli eljáráso-
kat, megszüntette a bankon belüli klíringelszámolást, s egy rendszerbe integrálta a forint-, a de-
viza-, valamint a munkabérszámlák vezetését. Alkalmazkodott a csoportos átutalások és
beszedések új rendszeréhez.

Az MNB olyan új üzletkötõi rendszert vezetett be, melyet sok, vezetõ nemzetközi pénzintézet
és a svéd jegybank is használ. Ezzel, illetve ezzel párhuzamosan biztosította a különbözõ adat-
szolgáltatóktól származó információk digitális betáplálását, s egyidejû, szerkesztett megjelení-
tését az üzletkötõk munkaállomásain; a tartozások és követelések pillanatnyi piaci értékének,
adott idõszak nyereségének/veszteségének megállapítását, a limitek kihasználtságának azonna-
li és valóságos kimutatását.

A jegybank stabilizálta a külföldrõl beérkezõ és külföldre irányuló fizetések rendszerének
mûködését, és összekapcsolta az új ügyfélszámla-vezetõ rendszerrel. Vonalkapcsolatot létesí-
tett a Budapesti Értéktõzsdével, az értékpapír-mûveletek belföldi (KELER) és külföldi
(Euroclear) elszámolóházaival. A kiegyenlítésben áttért az euródevizára, valamint az egységes
és konvertibilis forint-fizetõeszköz alkalmazására. Az összes árfolyamot egységesen, új szoft-
verrel határozza meg. Az eredményeket naponta publikálja a múltbeli (archív) adatokkal együtt.

A monetáris politika támogatására, a pénzintézetekkel kapcsolatos jegybanki feladatok ellá-
tására a bank több adatfeldolgozó rendszert fejlesztett ki. Ennek eredményeként az MNB sta-
tisztikai adatszolgáltatása (például a fizetési mérleg, a bankok fedezeti kimutatása) gyorsabbá és
pontosabbá vált.

A MNB munkatársai egymással és a külvilággal elektronikus úton is leveleznek, igénybe ve-
hetik az internetszolgáltatásokat. A kialakított levelezõrendszer az idõszak végére a belsõ kom-

A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A 1 9 9 5 – 2 0 0 0

16



munikáció mindennapos eszközévé vált, s jelentõsen hozzájárult az információcsere és a cso-
portmunka hatékonyságának növeléséhez. A jegybankban új mûszaki és rendszerintegrációs
infrastruktúra jött létre.

9.
ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT

A DÖNTÉSEK HÁTTERÉNEK

MEGVILÁGÍTÁSÁRA, A KÖZGAZDASÁGI,

A KUTATÁSI ÉS A STATISZTIKAI MUNKA

BEMUTATÁSÁRA

A magyar jegybanknak, hasonlóan a fejlett piacgazdaságok társintézményeihez, meg kell értet-
nie stratégiáját, céljait a külvilággal. Vissza kellett szereznie és megõriznie hitelességét, s eleget
kellett tennie – megközelítve a nemzetközi normákat, majd elérve, sõt alkalmanként meghalad-
va e kötelezettségeket – a statisztikai adatszolgáltatásnak és más jellegû, a pénzügyi átláthatósá-
got szolgáló elvárásoknak. Mivel a jegybank alapvetõ feladata a nemzeti fizetõeszköz vásárlóere-
jének védelme, s alapvetõ feladata az infláció fenntartható ütemû csökkentése, ezért a
legnagyobb külsõ figyelem éppen e tevékenységre irányul. Az érdeklõdést publikációk, elõadá-
sok, nyilatkozatok és közlemények sora elégíti ki. Az elmúlt hat évben megduplázódott a kiad-
ványok száma.

A tavaszi éves közgyûlését követõen teszi közzé az MNB az Éves jelentést. Megküldi beszámo-
lóját az Országgyûlésnek, amelyet a képviselõk plenáris ülésen megvitatnak. Az illetékes bizott-
ságok rendszeresen meghallgatják a jegybank vezetõit. A bank minden évben, késõ õsszel hozza
nyilvánosságra a monetáris politikai irányelveket, amely dokumentum a következõ esztendõ
legfontosabb várható fejleményeit taglalja. Negyedévente készül el a Jelentés az infláció alakulá-
sáról, mely a makrogazdasági és monetáris folyamatok összefüggéseit elemzi. A Jelentés a pénz-
ügyi stabilitásról címû tanulmány nagy nemzetközi visszhangot keltett, hiszen a fejlett
piacgazdaságok jegybankjai közül is csak néhány állít össze olyan elemzést, amely értékeli a
pénzügyi rendszert esetlegesen fenyegetõ veszélyeket, felméri azok súlyát, s bemutatja a stabili-
tás megõrzéséhez szükséges eszközöket. A jegybank szakemberei az MNB Füzetekben (magya-
rul és angolul) és a Mûhelytanulmányokban is megjelentetik kutatási eredményeiket. Ezek a
publikációk ma már gyakori referenciaként jelennek a magyar és a külföldi szakirodalomban.
A kiadványok listáját gazdagította a Magyar Nemzeti Bankot bemutató füzet, az euróról, a mo-
netáris politikáról, az inflációról szóló közérthetõ, a szakirányú oktatást is segítõ tanulmány.

Követve a kor megváltozott kommunikációs igényeit, az MNB 1998 tavaszán létrehozta
internetes honlapját. Ez a kommunikációs eszköz egészen rövid idõ alatt a legfontosabb tájékoz-
tatási csatornává vált, hiszen minden érdemi információ megtalálható benne. A statisztikai köz-
lemények – magyar és angol nyelven – hat hónapra elõre, naptár szerint jelennek meg, órára és
percre pontosan. A jegybank vezetõi így a stratégiai kérdésekre összpontosíthatták megszólalá-
saikat, sajtónyilatkozataikat, interjúikat, illetve a szakújságírókkal tartott háttérbeszélgetéseket.

E fejlõdést egyebek mellett az tette lehetõvé, hogy szervezetileg egységessé vált a statisztikai
tevékenység, szabályozott lett az adatgyûjtés folyamata, s az információs megújulás következté-
ben sokkal gyorsabb és megbízhatóbb az adatfeldolgozás. A publikálás módja és tartalma is át-
alakult. A korábbi esetleges közléseket az adatok feldolgozását gyorsan követõ hét sajtóközle-
mény,1 továbbá a hosszabb követési idejû Havi jelentés váltotta fel. A sajtóközlemények közlési
idõpontja – fokozatosan közeledve a vonatkozási idõszakhoz – mára megfelel a fejlett országok
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gyakorlatának. A legutóbbi fejlesztés eredményeképp a jegybanki statisztikák hosszú idõsorai
ugyancsak az MNB honlapjára kerültek.

A bank munkatársai részt vesznek az 1999-ben megalakult pénzpiaci konzultatív fórum
munkájában, amely az MNB és a nagybankok eszmecseréjének ad keretet. A kutatási tevékeny-
ség színvonalának emelése nyomán a jegybank bekapcsolódhatott a társintézmények közgazda-
sági eredményeit és az akadémiai elemzéseket egyaránt felölelõ nemzetközi tudományos életbe.
Ma már az MNB számos munkatársa meghívott elõadó hazai és külföldi szakmai konferenciá-
kon.

10.
FELKÉSZÜLÉS AZ EU-TAGSÁGRA

A rendszerváltás elsõ éveiben és azt megelõzõen az MNB legfontosabb nemzetközi feladata a
gazdaság külsõ forrásszükségletének biztosítása és a megfelelõ tartalékképzés volt. A kilencve-
nes évek elejéig a hitelek nagy részét a jegybank vette fel. Az elmúlt hat évben azonban lényeges
eltolódás ment végbe az MNB nemzetközi tevékenységében. A finanszírozást mindinkább fel-
váltotta az ország nemzetközi integrációjának elõmozdítása. Az MNB szerepe az együttmûködé-
si tapasztalatokból adódó tanácsadás lett, a hiteleket ugyanis a kincstár létrehozása és az adós-
ságcsere végrehajtása óta az állam veszi fel. E folyamatban az MNB minden területe
nemzetközivé vált, vagyis megszûnt a korábbi elhatárolása hazai és külföldi ügyek között. Min-
den szakmai egység feladatai végrehajtásához begyûjti és elemzi a nemzetközi tapasztalatokat,
szervezi kapcsolatait.

Az 1995-ben bevezetett stabilizációs program támogatására 1996 márciusában a Nemzetkö-
zi Valutaalappal kötött megállapodás és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott
együttmûködés fokozatosan javította az ország tõkepiaci megítélését. Az utolsó IMF-megálla-
podás sikeres teljesítése után, az adósságkezelés keretében, a Nemzetközi Valutaalaptól felvett
hiteleket törlesztette az ország. Az IMF 1999-tõl a forintot felhasználja és továbbhitelezi prog-
ramjai keretében a többi tagállamnak. A szerkezeti reformok nemzetközi elismeréseképpen
Magyarország 1996 elején csatlakozhatott a fejlett ipari országokat tömörítõ Gazdasági Együtt-
mûködési és Fejlesztési Szervezethez, az OECD-hez. A kedvezõvé váló belsõ és külsõ feltételek
lehetõvé tették egyrészt az adósságállomány szerkezetének folyamatos javítását, másrészt az
adósságkezelés szervezeti rendszerének átalakítását.

Az OECD-tagsághoz vezetõ folyamatban az MNB fontos szerepet játszott. A csatlakozási kö-
vetelmények ugyanis jelentõs részben azokra a területekre terjedtek ki (devizaszabályozás,
pénzügyi rendszer mûködése, makrogazdasági stabilizáció), amelyek az MNB illetékességi
körébe is tartoztak. Részben az OECD-tagsághoz kapcsolódik az új devizatörvény és az an-
nak hatályba lépése óta végbement további devizaliberalizáció. A tagság elnyerése egyúttal
jelezte a nemzetközi tõkepiacoknak, hogy a magyar gazdaság jellemzõi megfelelnek a legfejlet-
tebb országokéinak. Ez növelte a magyar gazdaság iránti befektetõi bizalmat, s hozzájárult az
adósságmegújítás költségeinek csökkenéséhez és a külföldi tõkebeáramlás növekedéséhez.
Az OECD-csatlakozás óta eltelt idõszakban az MNB szakértõi bekapcsolódtak a magyar jegy-
bank szempontjából fontos OECD-testületek munkájába. Közremûködtek a magyar gazdaság-
politikát, a pénzügyi rendszert, a devizaszabályozást elemzõ OECD-anyagok elkészítésében, és
aktívan részt vettek a más tagországok hasonló szektorait vizsgáló tanulmányok megvitatásá-
ban.
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1998-ban megkezdõdtek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval. Az MNB kezdettõl
kulcsfontosságú szerepet játszik néhány tárgyalási fejezetben (Gazdasági és Monetáris Unió, tõ-
kemozgások, pénzügyi szolgáltatások). Egyrészt hozzájárult a magyar álláspont kialakításához,
másrészt a tárgyalócsoportokban közvetlenül is képviseli azt.

Az említett fejezetek esetében a csatlakozási követelmények teljesítése nyomán változáson
megy keresztül az MNB és a hazai pénzügyi rendszer egészének szabályozási-intézményi kör-
nyezete. A jogszabályok esetében ez egyebek mellett a jegybanktörvény, a devizatörvény az
egyéb pénzügyi törvények harmonizálását követeli meg. Az MNB-nek az elkövetkezõ idõszak-
ban fel kell készülnie az euró magyarországi bevezetésére. Az EU-tagsággal egyidõben az ország
még nem csatlakozik a monetáris unióhoz, ám az MNB már a belépést követõen részese lesz a
Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER), a forint pedig az árfolyam-mechanizmusnak
(ERM-II). A magyar gazdaságpolitika alakításában szorosan együtt kell majd mûködni az EU fe-
lelõs intézményeivel, közöttük a frankfurti székhelyû Európai Központi Bankkal (EKB). Az
MNB az elmúlt években széles körû intézményes és munkakapcsolatot alakított ki az EKB-val,
illetve a KBER (azon belül az eurórendszer) nemzeti jegybankjaival.
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000

elõrejelzés

Elõzõ év=100

GDP-volumenindex 88,1 96,9 99,4 102,9 101,5 101.3 104,6 104,9 104,4a) 105–105,5

Fogyasztói árindex (dec.) 132,2 121,6 121,1 121,2 128,3 119,8 118,4 110,3 111,2 110,1

Fogyasztói árindex (éves átlag) 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2 123,6 118,3 114,3 110,0 109,8

Bruttó állóeszköz-felhalmozás,
volumenindex 89,6 97,4 102,0 112,5 95,7 106,7 109,2 113,3 105.9a)

Ipari termelés, volumenindex 81,7 90,3 104,0 109,6 104,6 103.4 111,1 112,5 110,4 115

Export-volumenindex
(1996-tól ipari vámszabadterülettel) 95,1 101,0 86,9 116,6 108,4 112,9 129,9 122,1 115,9 118–120

Államháztartás egyenlegeb) a GDP %-ában –4,1 –5,0 –7,7 –9,6 –7,3 –4,5 –5,3 –4,9 –4,2 –3,5

Folyó fizetési mérleg egyenlege (millió USD) 270 320 –3450 –3910 –2460 –1680 –980 –2300 –2080 –1600 –2000

Folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP
%-ában 0,8 0,9 –9,0 –9,4 –5,5 –3,7 –2,1 –4,9 –4,3 –3,6–4,2

Nettó külsõ adósságállomány (millió USD)c) 14 550 13 050 14 530 18 220 15 210 12 640 9740 9200 6870 5500–6000

Nettó külsõ adósságállomány a GDP %-ában 43,6 35,0 37,7 43,7 34,1 28,0 21,3 19,6 14,2 12–13

Adósságszolgálatd) az árudeviza- és
szolgáltatásexport %-ában 29,6 28,1 34,4 42,5 35,9 33,2 26,0 18,6 16,4 11–13

Mûködõtõke-beáramlás (millió USD) 1459 1471 2339 1146 4453 2275 2173 2036 1944 1800–2000
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97/96: 118,3

96/95: 123,6

95/94: 128,3

98/97: 114,3

99/98: 110,0

1994 1995 1999199819971996 2000

Maginfláció (12 hónap)

Fogyasztói árindex (12 hónap)

Fogyasztói árindex (éves átlag)

Leértékelés (évesítve)

FÕBB GAZDASÁGI MUTATÓK

FOGYASZTÓI ÁRINDEXEK

a) Elõzetes adatok.
b) Eredményszemléletû kamatelszámolással.
c) 1993-tól devizában fennálló adósság, tulajdonosi hitelek nélkül.
d) Fizetési mérleg alapon. Adósságszolgálat: középlejáratú hiteltörlesztés és nettó kamatkiadás; devizában fennálló adósság, 1996-tól tulajdonosi hitelek nélkül.
Forrás: MNB
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22 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Csehország 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9

Lengyelország 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,3

Magyarország 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,7

Forrás: BIS Economic Indicators for Eastern Europe, 2000/9, KSH

A FOGYASZTÓI ÁRAK ALAKULÁSA
(éves átlag, %)
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A FOGYASZTÓI ÁRAK ALAKULÁSA
(éves átlag)

A GDP ÉS AZ IPARI TERMELÉS
(volumenindex, 1990 = 100)

A GDP ALAKULÁSA
(az elõzõ évhez viszonyítva)

* Elõzetes
** Elõrejelzés
Forrás: KSH

* Elõzetes
Forrás: BIS Economic Indicators for Eastern
Europe, 2000/9 KSH
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A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG
EGYENLEGE

Idõszak Milliárd USD GDP %-ában

1993 –3,5 –9,0

1994 –3,9 –9,4

1995 –2,5 –5,5

1996 –1,7 –3,7

1997 –1.0 –2,1

1998 –2,3 –4,9

1999 –2,1 –4,3

2000* –1,6–2,0 –3,6–4,2

*Elõrejelzés
Forrás: MNB -10
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Adósságszolgálati ráta
Kamatszolgálati ráta

%

EXPORT-VOLUMENINDEXEK*
(elõzõ év = 100)

%

1992 101,0

1993 86,9

1994 116,6

1995 108,5

1996 112,9

1997 129,9

1998 122,1

1999 115,9

2000 elõrejelzés 118–120

* 1995-ig vámstatisztikai adatok alapján, 1996-tól
az ipari vámszabadterületekkel kiegészített vám-
statisztikai adatok alapján.
Forrás: GM, KSH

ADÓSSÁGSZOLGÁLATI MUTATÓK

1994a) 1995 1996 1997 1998 1999
2000

elõre-
jelzés

Nettó külsõ adósságb) a GDP százalékában 43,7 34,1 28,0 21,3 19,6 14,2 12–13

Nettó külsõ adósságb) a fizetési mérleg
szerinti áru- és szolgáltatásexport %-ában 170,7 84,4 62,7 38,4 34,5 25,0 18–20

Adósságszolgálatc) a fizetési mérleg
szerinti áru- és szolgáltatásexport %-ában 42,5 35,9 33,2 26,0 18,6 16,4 11–13

Nettó kamatkiadás a fizetési mérleg szerinti
áru- és szolgáltatásexport %-ában 12,0 8,8 5,8 3,8 3,5 2,7 2,5

Nettó kamatkiadás (millió dollár) 1286 1589 1177 952 934 751 700
a) Csak konvertibilis devizák.
b) Devizában fennálló adósság, tulajdonosi hitelek nélkül.
c) Elõtörlesztés nélkül. Adósságszolgálat: a középlejáratú hiteltörlesztés és a nettó kamatkiadás; devizában
fennálló adósság, 1996-tól tulajdonosi hitelek nélkül.
Forrás: MNB
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Bruttó adósság

Nettó adósság

NETTÓ KÜLSÕ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY*
(devizában)

Milliárd USD

Idõszak
végén

Nettó adósságállomány

Állami szek-
tor (kor-
mányzati
szektor +

MNB)

Magánszek-
tor (kereske-
delmi ban-

kok +
vállalkozói

szektor)

Összesen

1993 12,8 1,7 14,5

1994 14,6 3,6 18,2

1995 10,4 4,8 15,2

1996 7,5 5,2 12,7

1997 4,4 5,4 9,7

1998 3,3 5,9 9,2

1999 1,2 5,6 6,9

2000 okt. –0,2 5,1 4,9

* Tulajdonosi hitelek nélkül.
Megjegyzés: 1993–94-ben konvertibilis devizában.
Forrás: MNB

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS
ÉS A JEGYBANK KONSZOLIDÁLT
ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA
(év végén, a GDP százalékában)

Bruttó
adósság

Nettó
adósság

1992 65 59

1993 84 73

1994 83 75

1995 85 66

1996 72 55

1997 64 44

1998 64 45

1999 64 38

Forrás: MNB
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* Elõrejelzés
Forrás: MNB, KSH
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%

1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 2000**

Japan Credit Rating Agency Moody’s Standard & Poor’s Fitch-IBCA

1987 A– – – –

1988 A– – – –

1989 A– Baa2 – –

1990 A– Ba1 – –

1991 BBB+ Ba1 – –

1992 BBB+ Ba1 BB –

1993 BBB Ba1 BB+ –

1994 BBB Ba1 BB –

1995 BBB Ba1 BB+ –

1996 BBB+ Baa3 BBB– BBB–

1997 BBB+ Baa3 BBB– BBB

1998 BBB+ Baa2 BBB BBB

1999 A– Baa1 BBB BBB+

2000 A– A3 A– A–

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KONSZOLIDÁLT
KIADÁSA ÉS BEVÉTELE
A GDP SZÁZALÉKÁBAN,
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜL
(eredményszemléletû
kamatelszámolással, %)

Kiadás Bevétel

1993 62,5 54,8

1994 61,3 51,7

1995 54,1 46,8

1996 50,7 46,2

1997 49,7 44,4

1998* 48,4 43,5

1999 46,5 42,3

2000** 44,9 42,0

* Postabank Rt. és az ÁPV Rt. támogatása kiadás
nélkül.
** Elõrejelzés
Forrás: MNB-számítások alapján

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS
GFS EGYENLEGE A GDP
SZÁZALÉKÁBAN, PRIVATIZÁCIÓS
BEVÉTELEK NÉLKÜL
(eredményszemléletû
kamatelszámolással, %)

1993 –7,7

1994 –9,6

1995 –7,3

1996 –4,5

1997 –5,3

1998* –4,9

1999 –4,2

2000** –3,5

*Postabank Rt. és az ÁPV Rt. támogatása kiadás
nélkül.
**Elõrejelzés
Forrás: MNB számítások alapján

A MAGYAR GAZDASÁG NEMZETKÖZI
MEGÍTÉLÉSÉNEK VÁLTOZÁSA
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Hálózat

Központ

Feladatleépítések a
kétszintû bankrendszer

kialakításakor

Újabb nagyarányú
feladatleépítések

kezdete

AZ MNB MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGÉNEK
ALAKULÁSA 1991–2000 KÖZÖTT
(1991. évi áron)

AZ MNB LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
1987–2000 KÖZÖTT

Teljes
munkaidõ-
ben foglal-
koztatottak

záróállo-
mánya

Teleljes munkaidõben
foglalkoztatottak meg-

oszlása

fõ központ hálózat

1987 2874 1941 933

1988 2820 1909 911

1989 2478 1573 905

1990 2642 1726 916

1991 2609 1694 915

1992 2629 1710 919

1993 2688 1780 908

1994 2707 1827 880

1995 2318 1564 754

1996 2042 1409 633

1997 1468 1267 201

1998 1423 1296 127

1999 1372 1252 120

2000 (várható) 1329 1225 104



II. FEJEZET A változások jogi és szervezeti kerete

AZ ALAPVETÕ FELADATOK ÉS A JEGYBANKTÖRVÉNY [27] · A JEGYBANKI PROFILTISZTÍTÁS [28] · A SZERVEZET

ÁTALAKÍTÁSA [30] · Irányító testületek, állandó bizottságok [30] · Az 1995. évi átszervezés [32] · A te-
rületi hálózat és a külföldi képviseletek [34] · A jelenlegi munkamegosztás [35] · A BELSÕ MÛKÖDÉS

HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSE [38] · A belsõ szabályozás és az ügyvitel korszerûsítése
[39] · Az ellenõrzési rendszer felülvizsgálata [40] · A költséggazdálkodás megszigorítása és a költ-
ségérzékenység fokozása [41] · A bankbiztonság fejlesztése [41] · KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL [42]

1.
AZ ALAPVETÕ FELADATOK

ÉS A JEGYBANKTÖRVÉNY

A Magyar Nemzeti Bank feladatait és státusát 1991. december 1-jéig az 1967. évi 36. számú tör-
vényerejû rendelet szabályozta. Ennek alapján az MNB a Minisztertanács közvetlen felügyelete
alatt mûködött, a központi banki tevékenységek mellett teljes körû kereskedelmi banki jogosít-
vánnyal rendelkezett, a központi költségvetés hitelezésére nézve nem voltak korlátozások.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: jegybanktörvény)
1991. december elsején lépett hatályba. Megalkotásának célja az volt, hogy kijelölje a monetáris
irányítás helyét és szerepét a gazdaságpolitika alakításában és érvényre juttatásában, keretet ad-
jon egy, a piacgazdaság közgazdasági törvényszerûségeire építõ monetáris rendszernek, továb-
bá meghatározza a monetáris politikáért felelõs jegybank jogi státusát.

A jegybanktörvény az MNB-t a Magyar Köztársaság jegybankjaként, a nemzetgazdaság köz-
ponti bankjaként határozza meg. A jegybanki megjelölés elsõsorban az MNB-nek azt a sajátos-
ságát emeli ki, hogy kizárólagosan jogosult a törvényes fizetõeszköz kibocsátására. Az MNB
alapvetõ feladata a nemzeti fizetõeszköz (a forint) belsõ és külsõ vásárlóerejének védelme, ame-
lyet a monetáris politika által valósít meg, továbbá feladata a bankjegy- és érmekibocsátás, vala-
mint az ország devizatartalékainak kezelése. A jegybanktörvény megteremtette az intézmény
függetlenségét, vagyis jegybanki feladatainak végzésében a kormány nem utasíthatja, az MNB
az Országgyûlésnek tartozik beszámolással. Az MNB önállóan alakítja ki monetáris politikáját,
amellyel támogatja a kormány gazdaságpolitikai programjának megvalósulását. A törvény egy-
ben szabályozta a központi költségvetés jegybanki finanszírozását.

A monetáris politika elsõsorban a bankokon keresztül érvényesül, ezért az MNB – más jegy-
bankokhoz hasonlóan – folyamatosan figyelemmel kíséri a bankok és a szélesebb értelemben
vett pénzügyi közvetítõ rendszer mûködését. Az MNB alakítja ki az országos fizetési és elszámo-
lási rendszert, valamint szabályozza a pénzforgalmat. A jegybank a hazai devizagazdálkodás
központi szervezete is.

Minden évben több-kevesebb módosuláson esett keresztül a törvény, méghozzá azért, hogy
az MNB a hazai környezet változásával és fejlõdésével összhangban, fokozatosan igazodjon a fej-
lett piacgazdaságokban mûködõ jegybanki modellhez. A módosítások célja az volt, hogy az
MNB egyre inkább a klasszikus jegybanki feladatokra koncentrálhasson, a központi költségve-
tés finanszírozása a jegybankról fokozatosan a pénzpiacra terelõdjék át, és az MNB-nek a köz-
ponti költségvetéssel fennálló finanszírozási, jövedelemelszámolási kapcsolata áttekinthetõ és a
folyamatokat valósan tükrözõ alapokra helyezõdjön. Nagyobb terjedelmû, több témára kiterje-
dõ módosítást az 1994. évi IV. törvény és az 1997. január 1-jén hatályba lépett 1996. évi CXXIX.
törvény hajtott végre.
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A fenti célrendszerhez igazodva, a módosítások nyomán fokozatosan szûkült és egyben át-
láthatóbbá vált a központi költségvetéssel korábban kialakult finanszírozási kapcsolat, végül
pedig 2000. január elsejével teljes egészében megszûnt a központi költségvetés jegybanki finan-
szírozásának lehetõsége. E mellett folyamatosan korszerûsödött az MNB jövedelemszabályozá-
sa, lépésrõl lépésre váltak le a jegybankról a nem jegybanki tevékenységek, új szabályok és köve-
telmények jelentek meg az intézmény testületeire, tisztségviselõire és alkalmazottaira
vonatkozóan.

A jegybanktörvény tervezett újabb módosítása alapvetõen azon feltételek megteremtését
fogja szolgálni, melyek szükségesek az EU-csatlakozáshoz, illetve az MNB beilleszkedéséhez a
Központi Bankok Európai Rendszerébe.1 A változások elsõsorban arra irányulnak majd, hogy
hangsúlyosabban jelenítsék meg a jegybanki függetlenséget és ennek garanciáit. Nincs szó tehát
a jegybanktörvény alapkoncepciójának változásáról.

2.
A JEGYBANKI PROFILTISZTÍTÁS

A piacgazdaság és a pénzügyi intézmények fejlõdésével párhuzamosan az MNB-nek meg kellett
szabadulnia a nem jegybanki teendõktõl, azon feladatoktól, amelyeket fejlett piaci viszonyok
között nem a központi bank lát el. Tíz-tizenöt évvel ezelõtt az MNB nagyon sokirányú kereske-
delmi banki és egyéb – különbözõ célból felvállalt –, nem elsõsorban központi banki tevékeny-
séget végzett.

Az MNB 1990-re megvált a legjellemzõbb kereskedelmi banki tevékenységektõl. A jegybank
1987. január 1-jével átadta a kereskedelmi bankoknak a gazdálkodó szervezetek részére forint-
ban vezetett számlákat, a gazdálkodó szervezetek hitelezését és betéteik gyûjtését, majd 1990. ja-
nuár 1-jével a nemzetközi fizetések lebonyolítását is. Ezt követõen a bankok fokozatosan felha-
talmazást kaptak pénzügyi szolgáltatások devizában való végzésére is. Továbbra is az MNB
vezette azonban a költségvetési szervezetek, takarékszövetkezetek, biztosítóintézetek, értékpa-
pír-forgalmazó cégek számláját, és bonyolította le ezek pénzforgalmát. Az MNB jegybanki hitel-
lel finanszírozta a költségvetést, ügynöki szerepet vállalt a belföldi állampapírok kibocsátásában
és forgalmazásában, továbbá alapvetõen maga végezte a nemzetgazdaság egésze számára szük-
séges külföldi források bevonását (hitelfelvételeket és kötvénykibocsátásokat).

Az 1991. december 1-jén hatályba lépett jegybanktörvény egyrészt azt tiltotta meg, hogy az
MNB forintban vezesse gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek – ide nem értve az MNB al-
kalmazottait – bankszámláját, ezeknek hitelt nyújtson, illetõleg ezektõl betétet fogadjon el. Azaz
az MNB változatlanul jogosult maradt a törvényben nem tiltott forintbankmûveletek és bármi-
lyen banktevékenység devizában való ellátására. A törvény másrészt elõírta a jegybank számára
az alaptevékenységével nem összefüggõ, belföldi gazdasági társaságokban való részesedés meg-
szerzésének tilalmát – miközben a külföldi részesedéseket nem korlátozta – , illetve a meglévõ
belföldi részesedések elidegenítési kötelezettségét is. Az elidegenítésre törvényileg megszabott
határidõ eredetileg két év volt, amely késõbb (ugyancsak törvényi szinten) 1995. december
31-ére módosult. Az MNB ugyanakkor már 1993 végére megvált a belföldi kereskedelmi ban-
kokban lévõ tulajdoni részesedésétõl.
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A jegybanktörvény 1994. évi módosítása – a korábbi általános jellegû felhatalmazással sza-
kítva – tételesen meghatározta azokat a kereskedelmi banki tevékenységeket, amelyeket az
MNB végezhet. Ezek a következõk: hatósági bankletétek kezelése, az állam által kibocsátott ér-
tékpapírral végzett mûveletek, csekk, utazási csekk kibocsátása. Emellett a módosítás rendelke-
zett az MNB-nél számlát vezetõ ügyfelek körének szûkítésérõl, és az MNB átadta a bankoknak a
biztosítóintézetek és értékpapír-forgalmazók számlavezetését.

A bankközi zsírórendszer 1994. novemberi üzembe állítása folytán az MNB mentesült a
bankok ügyféltételeinek naponkénti elszámolásával járó munkától. Addig ugyanis minden
olyan vállalati átutalási megbízás, amely egy másik kereskedelmi banknál vezetett számla javára
szólt, keresztülment az MNB elszámolási rendszerén. További feladatcsökkenést jelentett, hogy
nem sokkal ezt követõen megszûnt az ún. integrált takarékszövetkezetek2 jegybanki számlave-
zetése is.

Az MNB elnöke – a vonatkozó törvényi elõírások megjelenése elõtt – 1995 tavaszán hirdette
meg stratégiáját a külföldi kereskedelmi bankokban lévõ jegybanki tulajdoni részesedések fel-
számolására. Ennek megfelelõen a jegybank mindent megtett ennek érdekében, és 1997 végéig
megvált a külföldi kereskedelmi bankokban lévõ valamennyi tulajdoni részesedésétõl, kivéve a
CW Bankot, amely a végelszámolás sorsára jutott, miután az értékesítésére tett próbálkozások
meghiúsultak. A bécsi bank 2000 novemberében visszaadta bankengedélyét.

A Magyar Államkincstár 1996. január 1-jei megalakulása két vonatkozásban is lényeges fel-
adatcsökkenést hozott az MNB számára. Egyrészt a kincstári egységes számla létrejöttével meg-
szûntek a költségvetési szervezetek és állami pénzalapok részére MNB-nél vezetett számlák.
Másrészt megalakulásától kezdve a kincstár, illetve az Államadósság Kezelõ Központ végezte az
állampapírok kibocsátását, és gondoskodott a másodlagos forgalmazás lebonyolításáról, addig
mindkét feladatot – megbízásból – az MNB látta el. Mivel az államkincstár területi hálózata csak
1997. január 1-jével jött létre, az MNB megyei igazgatóságain keresztül 1996. december végéig
továbbra is számos szolgáltatást nyújtott a kincstárnak megbízás alapján.

A jegybanktörvény 1996. évi módosítása választotta világosan szét a monetáris és a fiskális
funkciót, azért, hogy a központi költségvetés közvetlenül érzékelje a magyar állam külföldi adós-
ságainak terheit, s ne csupán az MNB közvetítésével, annak több tényezõ hatását együttesen
tükrözõ nyereségén/veszteségén keresztül. Ennek érdekében a költségvetés 1997 elején – törvé-
nyi felhatalmazás alapján – devizahitel-tartozássá alakított át egy jelentõs részt az MNB-vel
szemben forintban fennálló tartozásaiból. Az átalakítással teljes mértékben megszûnt az
MNB-nél korábban felhalmozódott, nem kamatozó, lejárat nélküli államadósság, valamint az
átalakítás idõpontjában nullára csökkent a jegybank nettó devizapozíciója, azaz a devizában
fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek forintban kifejezett összege azonossá vált.

A monetáris és a fiskális politika világos szétválasztása nyomán az állam külföldi hiteleinek
felvétele és külföldi kötvénykibocsátása 1997. január 1-jétõl kezdve átkerült a kincstárhoz, illet-
ve az Államadósság Kezelõ Központhoz. Az MNB ettõl kezdve állandó megbízotti szerepet ka-
pott, majd 1999. január 1-jétõl már csak eseti megbízás alapján jár el a külsõ források bevonásá-
hoz kapcsolódó teendõkben.
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A jegybanktörvény 1996. évi módosítása nyomán megszûnt az MNB nemesfém-gazdálko-
dással kapcsolatos feladatköre és az a gondoskodási kötelezettsége is, hogy a nemzetközi fizetési
forgalom lebonyolításához megfelelõ mennyiségû külföldi fizetõeszköz álljon rendelkezésre.
Szintén e módosítás vonta meg az MNB-nek a bankok napi likviditási tartalékának szabályozá-
sára vonatkozó hatáskörét, mivel a feladatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jog-
elõdje vette át.

A jegybankörvény 2000. év végi módosításával befejezõdött a központi költségvetés jegy-
banki hitelezésének visszaszorítása. A törvénymódosítás ugyanis megszüntette a központi költ-
ségvetés jegybanki hitelezésének azt az egyetlen eszközét, amire addig még szükség esetén lehe-
tõség lett volna (likviditási hitelnyújtás). (A költségvetés egyébként az elmúlt években nem vette
igénybe ezt a hitelt.) E módosítás megszüntette az MNB engedélyezési hatáskörét a kész-
pénz-helyettesítõ fizetési eszközök kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása te-
rén.

A jegybank fokozatosan visszavonult abból a szerepébõl is, hogy külföldi hosszú lejáratú for-
rásokat közvetített a bankokhoz, ideértve a hosszú lejáratú hitelezést a saját forrásaiból is. Né-
hány konstrukció kivételével jelenleg sem köt új szerzõdést éven túli hitelek nyújtására a keres-
kedelmi bankokkal. Ebbõl következõen a jegybank zömében a fennálló szerzõdések teljesítését
és utógondozását végzi. Az MNB már nem vesz részt a tartósan állami tulajdonban lévõ szakosí-
tott hitelintézetek (Eximbank Rt., Magyar Fejlesztési Bank Rt., Földhitel- és Jelzálogbank Rt.)
stratégiájának véleményezésében. A készpénzfeldolgozás terheinek jelentõs része pedig átkerült
az MNB-tõl a kereskedelmi bankokhoz, illetve a pénzszállító szervezetekhez és a Magyar Postá-
hoz.

Az MNB szempontjából jelentõs változást hozott magával a devizahatósági feladatkör (enge-
délyezési és ellenõrzési jogkör) szûkülése. Az európai uniós csatlakozás feltételeként – a gazda-
ság fejlõdése okán elõrehaladó devizaliberalizációs folyamattal párhuzamosan – biztosítani kell
a tõke minden korlátozástól mentes szabad áramlását, így a devizahatósági feladatok tovább
fognak csökkenni.

Az európai uniós elõírásokkal összefüggésben az MNB-nek további funkciótól is meg kell
válnia közeljövõben. Az EU-normák tiltják ugyanis, hogy a jegybankok kedvezményes kamato-
zású refinanszírozást biztosítsanak, mert ez gyakorlatilag a központi költségvetés helyetti prefe-
rencianyújtást jelent. Ennek megfelelõen az MNB-nek gondoskodnia kell arról, hogy kedvezmé-
nyes kamatozású refinanszírozási állományát, illetve ilyen jellegû hitelnyújtási tevékenységét
egy hitelintézethez telepítse át. Jelenleg folynak a tárgyalások a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel.

3.
A SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSA

A profiltisztulási folyamat mentén az MNB korszerûsítette szervezetét, mûködési szerkezetét az
új feladatokhoz alakította. Az elmúlt tíz évben az irányító testületek feladatai érdemben nem
változtak, viszont a döntések jobb elõkészítésére új szakmai bizottságok alakultak.

Irányító testületek, állandó
bizottságok

Az MNB alapvetõ mûködési, illetve gazdálkodási feltételeinek tekintetében a legfõbb döntésho-
zó szerv a közgyûlés, amelynek jogkörét – tekintettel arra, hogy a jegybank 100%-os állami tulaj-
donban van – az állam képviselõje, a pénzügyminiszter gyakorolja, aki 1997 óta bizonyos kérdé-
sekben a közgyûlés összehívása helyett alapítói határozatot hozhat.
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A monetáris politika legfõbb irányító szerve a jegybanktanács, amely határoz a jegybank
éves monetáris politikai irányelveirõl, árfolyam-politikával kapcsolatos álláspontjáról, a mone-
táris politika eszköztárának jelentõsebb változtatásáról. A jegybanktanács a jegybank elnöké-
bõl, alelnökeibõl és az alelnökök számát eggyel meghaladó számú külsõ tagból áll. A jegybankta-
nács legalább öt tag jelenléte esetén határozatképes. A külsõ tagok kinevezési rendjén a
jegybanktörvény 1996-ban módosított, s azóta a jegybank elnöke véleményezheti a miniszterel-
nöknek a köztársasági elnök elé terjesztendõ személyi javaslatát.

Az igazgatóság szerepe és feladata a jegybanktörvény hatálybalépését követõen szintén nem
változott: vagyis az elnök tanácsadó és döntéselõkészítõ testülete.

A felügyelõbizottság az MNB ellenõrzõ szerve, amelynek elnökét és három tagját az Ország-
gyûlés választja meg, további két tagja pedig a pénzügyminiszter képviselõje, illetve az általa
megbízott szakértõ. A felügyelõbizottság évente beszámol az Országgyûlésnek az elvégzett mun-
káról. Az eddigi három felügyelõbizottság története az útkereséstõl a rendezett, pontos munka-
terv alapján, önálló titkársággal végzett ellenõrzõ tevékenységig ível. Az 1993 nyarán megválasz-
tott, a következõ választásokig mûködõ testület után 1995 áprilisáig nem volt felügyelõ-
bizottsága a jegybanknak. Az ezután megválasztott második felügyelõbizottság részletes
munkaterv alapján, rendszeresen ülésezve tevékenykedett, és mûködése – az idõközben módo-
sított jegybanktörvény alapján – már a következõ választások után, az Országgyûlés által 1998
decemberében megválasztott új felügyelõbizottság felállásáig tartott. A harmadik, jelenleg is
mûködõ felügyelõbizottság havonta ülésezve, önálló titkársággal végzi ellenõrzõ tevékenységét,
amelyet szakértõként egy másik könyvvizsgáló cég és az MNB szervezetén belül függetlenített
belsõ ellenõrzés is támogat.

Az elnök és az alelnökök szerepe és feladata nem változott, de a jegybanktörvény 1996. évi
módosítása óta az alelnökök kinevezésére vonatkozó személyi javaslatot az MNB elnöke teszi
meg, amelyet – egyetértése esetén – a miniszterelnök terjeszt elõ a köztársasági elnöknek. (1996
elõtt a jegybank elnökének semmilyen szerepe nem volt az alelnökök kinevezését illetõen.) A ki-
nevezési javaslatnak tartalmaznia kell a kinevezendõ alelnök feladatkörét is. Szintén az 1996. évi
módosítást követõen az alelnökök korábbi 3 évre szóló megbízatása 6 évre változott.

Az MNB-n belüli állandó bizottságok a döntések jobb elõkészítését és megalapozását szol-
gálják. Az állandó bizottságok az 1990-es évek elején jelentek meg az MNB életében, és kaptak
egyre nagyobb jelentõséget. Az idõk során egyrészt a szerepük változott meg, mivel a kezdeti,
igény szerinti véleménycserétõl és tájékozódástól az 1990-es évek közepére a döntés-
elõkészítésig jutottak el. Másrészt a bank egyre több területére (így a monetáris politikát követõ-
en például a nemzetközi tartalékok és a külsõ adósságállomány kezelésére, valamint az informa-
tikai fejlesztések és az éves beruházási terv összehangolására) terjedtek ki. A bank ezért
1995-ben átfogó jelleggel áttekintette tevékenységüket. A jobb, biztonságosabb döntés-
elõkészítés céljából megerõsítette a szakmai és a funkcionális bizottságokat, és néhány új bizott-
ság létrehozatala mellett teljes körûen szabályozta azok mûködését.

Az MNB-ben jelenleg több szakmai és funkcionális bizottság mûködik. A szakmai bizottsá-
gok közül a monetáris bizottság feladata a monetáris helyzet rendszeres heti áttekintése és a
nem jegybanktanácsi hatáskörbe tartozó operatív pénzpolitikai döntések kialakítása. A bank-
szakmai bizottság a hitelintézetekkel, hitelintézeti rendszerrel kapcsolatos MNB-döntések,
-intézkedések, -állásfoglalások kialakításában nyújt segítséget. Az általa rendszeresen tárgyalt
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témák köre a közelmúltban kibõvült a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcso-
latos jegybanki feladatokkal is. Az eszköz- és forrásbizottság (ALCO) irányítja és hangolja össze
a tartalék- és adósságállomány kezelését. Az integrációs bizottság az EU-integrációs ügyekben
történõ tapasztalatcserén túlmenõen, a döntéselõkészítést támogatja azokban a csatlakozással
összefüggõ kérdésekben, amelyekben jegybanki álláspont kialakítása szükséges.

A funkcionális bizottságok közül a beruházási és költséggazdálkodási bizottság az MNB be-
ruházási és fejlesztési stratégiájára vonatkozóan alakít ki állásfoglalást, illetve megtárgyalja a
bank beruházásaival, fejlesztésével és mûködésével kapcsolatos terveket, és figyelemmel kíséri
azok megvalósulását. Az MNB informatikai programját korábban irányító és felügyelõ bizott-
ság, a program koordinációs bizottság a közelmúltban alakult át, fõ feladata a munkafolyamat-
ok és az informatikai rendszer átfogó tervezése, valamint banki szintû összehangolása lett.

A szakmai bizottságokat az MNB elnöke, illetve alelnöke vezeti, míg a funkcionális bizottsá-
gokat az MNB elnöke vagy a területileg illetékes ügyvezetõ igazgató. A bizottságok rendszeres
idõközönként, többségében havonta üléseznek.

Az 1995. évi átszervezésA jegybank belsõ szervezete folyamatosan igazodott a feladatkörök változásához. Az 1990-es év-
tized elejére már kialakultak és rövidebb-hosszabb ideje mûködtek a mai értelemben vett leg-
fõbb jegybanki funkciókat ellátó fõosztályok és az alapfunkciókhoz legszorosabban kapcsolódó
feladatokat végzõ szervezeti egységek. A fõosztályok profilja ugyanakkor meglehetõsen vegyes
volt. Sok átfedéssel számos olyan feladatot is elláttak, amely egyre inkább a múlt örökségeként
létezett.

A devizaterület (ideértve a külföldi adósságállomány és a nemzetközi tartalékok kezelését, a
külsõ forrásbevonást és a devizahatósági teendõk ellátását) igen nagy súlyt képviselt. Az új, vagy
a növekvõ jelentõségû feladatok nyomán számos, új szervezeti egység jött létre az 1990-es évek
elsõ felében (például a Statisztikai, a Nemzetközi gazdasági szervezetek, a Bankellenõrzési, a
Bankbiztonsági fõosztály, illetve az Intézményfejlesztési önálló osztály).

Az átfogó szervezetkorszerûsítés elõkészítése 1995 elején indult meg. Ennek elõfutáraként a
Nemzetközi Valutaalap szakértõi tekintették át a bank szervezetét, és tettek javaslatokat a to-
vábbfejlesztés irányára. Az MNB szakértõi maguk is tanulmányozták az élenjáró külföldi jegy-
bankok szervezeti struktúráit, és ezzel, valamint az MNB-re adaptált értékeléssel formálták a
bankvezetés döntéshozatalát.

1995 tavaszán az MNB meghatározta a megerõsítendõ, a megtartandó és a leépítendõ funk-
ciókat. Ez egyrészt a korábbiakban már tárgyalt jegybanki profiltisztítás folytatásához szolgált
alapul. Másrészt a bank – a feladatokra vonatkozóan közösen megállapított jövõkép alapján –
alakította ki az MNB új szervezetét. A szervezet-korszerûsítési döntés 1995 közepén született
meg, aminek keretében az MNB vezetõi orvosolták a fentiekben jelzett szervezési és irányítási
hiányosságokat is. A figyelem középpontjában az állt, hogy a bank a feladatokat egyértelmûen
egy-egy szervezeti egységhez rendelje, újra rendezze a belsõ munkamegosztást, megszabadítsa a
fõosztályokat az alapprofiljukhoz nem tartozó tevékenységektõl, és egy szervezeti egység fel-
adatkörébe utalja az összetartozó tevékenységeket. Tehát a szervezeti struktúra átalakítását egy-
értelmûen a feladatok változása és a feladatok bankon belüli megosztásának javítása határozta
meg. Az új szervezeti struktúra kialakítását követõen – 1995. nyár végén – került sor a fõosztá-
lyonkénti feladatok részletes meghatározására.
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A korszerû külföldi jegybankokkal és hazai bankokkal összehasonlítva az MNB létszáma túl
magas volt, ami különösen egyes területeken volt kirívó. A létszámkeret megállapításánál a
bankvezetés minden egyes szervezeti egységnél abból indult ki, hogy milyen az adott bankszerv
által betöltendõ funkció jelentõsége. A bank törekedett a minél kevésbé fájdalmas végrehajtásra,
és mindezeket a lépéseket gyorsan tette meg annak érdekében, hogy fenntartsa a folyamatos és
zavartalan munkavégzést. Ezen intézkedések egyik eredményeként – a korábbi stagnálással
szemben – a jegybank létszáma az elmúlt 6 évben 2700 fõrõl 1300 fõre, azaz 52%-kal csökkent,
miközben a szakmai megerõsödés jegyében új, képzett, fiatal gárdával bõvült a munkatársak
köre.

Az átszervezés során az az MNB kiemelt fontosságúnak tekintette a a monetáris politika ala-
kításának elvi kérdéseivel foglalkozó két fõosztály (Közgazdasági és kutatási fõosztály, Pénzpo-
litikai fõosztály) megerõsítését, valamint feladatkörük és együttmûködésük világos körülhatá-
rolását. A bankvezetés hasonló változtatásokat hajtott végre a bankrendszer mûködésének
értékelésével és a bankok ellenõrzésével foglalkozó fõosztályokon, a pénzforgalmi, az emissziós,
a statisztikai és a nemzetközi együttmûködési területeken.

Az MNB ekkor hozta létre a Szabályozási fõosztályt, amelynek fõ feladata a pénzügyi rend-
szert (hitelintézeti és értékpapírtörvényt, valamint ezek végrehajtási rendeleteit) érintõ szabá-
lyozási munkák összefogása – a monetáris szabályozás kivételével –, valamint a pénzügyi szek-
tort érintõ engedélyezési teendõk ellátása, beleértve a felügyelet engedélyezési hatáskörébe
tartozó ügyeknél az MNB véleményezési, illetve egyetértési jogkörét is.

Ekkor alakult ki az egységes „bankári” terület. Ezzel a döntéssel a bankvezetés feloldotta a
korábbi szervezeti elhatárolásokat, és összekapcsolta a forint- és devizaügyeket, ami egyaránt
érintette a szerzõdéskötést, a lebonyolítást, az elszámolást. Az MNB két lépésben – 1998 és 2000
folyamán – alakította át e terület szervezeti rendjét. Az „üzletkötést” végzõ fõosztályoktól füg-
getlenítve, külön szervezeti egységet hozott létre (Kockázatelemzési és -kezelési önálló osztály),
amely teljes körûen végzi az MNB „bankári” tevékenysége során felmerülõ hitel- és piaci kocká-
zatok mérését, elemzését, kontrollálását és a devizatartalék-kezelés eredményességének kiérté-
kelését. Ez objektívebb helyzetfelmérést és kontrolláltabb mûködést tesz lehetõvé. A bank szer-
vezetileg szétválasztotta az MNB döntési hatáskörébe tartozó monetáris politikai és
tartalékkezelési ügyeket egyfelõl a kincstári megbízás alapján külsõ forrásbevonás érdekében el-
látott tevékenységektõl, másfelõl a régi3 jegybanki tevékenységek örökségének rendezésétõl.
Egy fõosztályon koncentrálta a hitelfolyósítási, elszámolási, számlavezetési és egyéb lebonyolí-
tási jellegû feladatokat.

Az 1995 közepén kialakított belsõ munkamegosztás alappillérei szilárdnak bizonyultak.
A bank egészét (vagy legalábbis meghatározó részét) illetõen mindössze egy feladatkör ellátását
kellett pontosítani, a részterületeket illetõen ugyanakkor több esetben volt szükség kisebb-na-
gyobb módosításra. Az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdése elõtt, 1998 elején az MNB téte-
lesen számba vette azokat a feladatokat, amelyek várhatóan felmerülnek és a jegybankra hárul-
nak a tárgyalási folyamattól kezdõdõen az euróövezetbe való majdani bekapcsolódásra való
felkészülésig tartó idõszakban. A bankvezetés ezért megerõsítette a Nemzetközi gazdasági szer-
vezetek fõosztályának szerepét a belsõ koordinációban, az MNB egészét átfogó tájékoztatásban
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és szervezésben, valamint az unióval kapcsolatos intézményi kérdések összefogásában. Alelnö-
ki irányítás mellett ekkor hozta létre a már említett bankon belüli integrációs bizottságot. Az
MNB vezetése úgy döntött, hogy a jegybankra háruló feladatok többsége nem választható el a
normál alaptevékenységtõl, ezért a téma szerint illetékes fõosztályok hatáskörébe utalta az in-
tegrációval összefüggõ szakmai feladatokat.

A bank 1996-ban egy személy irányítása alá fogta össze az MNB tulajdonában lévõ, hazai ér-
dekeltségekkel kapcsolatos feladatokat.

1998 folyamán a devizahatósági helyszíni ellenõrzés a Bankellenõrzési fõosztályhoz került,
amely a bankok esetében ezt a tevékenységet egyébként is végezte. Ezzel egyidejûleg megerõsö-
dött a Devizaengedélyezési és -ellenõrzési fõosztály szerepe a devizaengedélyezésben és a devi-
zahatósági, ún. helyszínen kívüli (adatszolgáltatáson alapuló) ellenõrzésben. Továbbá erre a fõ-
osztályra helyezte át a devizaszabályozási feladatkört, ami az engedélyezési és ellenõrzési
tapasztalatok közvetlenebb hasznosítását célozta. A feladatkör változása miatt a bankvezetés
módosította a fõosztály nevét (Devizaengedélyezési és -ellenõrzési fõosztályról Devizaszabályo-
zási és -engedélyezési fõosztályra).

A területi hálózat és a külföldi
képviseletek

Az 1990-es évtized elején az MNB, Pest megye kivételével, valamennyi megyeszékhelyen fenn-
tartott igazgatóságot. Az igazgatóságok részt vettek a készpénzellátásban, a bankellenõrzésben,
a devizahatósági teendõk ellátásában, az adatgyûjtésben, a tájékoztatásban, a számlavezetés-
ben, a refinanszírozásban, az állampapírok kibocsátásában, forgalmazásában stb. A jegybanki
feladatok változása és a bankok egyre inkább centralizálódó üzleti tevékenysége miatt az MNB
fokozatosan szûkítette a megyei igazgatóságok feladatkörét.

A bank az 1995. évi átszervezés során – kisebb létszámkorrekciótól eltekintve – érintetlenül
hagyta a területi hálózatot, mert a nagyobb változtatásokat a Magyar Államkincstár területi há-
lózatának 1997. január 1-jei kiépítéséhez akarta kapcsolni.

A humánpolitikai megfontolásokon túlmenõen ebben az vezette a bankot, hogy vidéken is
biztosítani kellett a kincstári ügyfelek kiszolgálását. Az MNB elvállalta, hogy megyei igazgatósá-
gain keresztül – a Magyar Államkincstár megbízásából – 1996 végéig pénztárszolgálatot lát el a
kincstár valamennyi ügyfele számára. (A helyi költségvetési szerveken kívül ez mindazokat a
magánszemélyeket is érintette, akik állampapírt akartak venni, eladni vagy beváltani. Az ezzel
együtt járó készpénzforgalom elszámolása természetesen a kincstári egységes számla terhére, il-
letve javára történt.)

Az MNB tehát 1996. december végéig fenntartotta a megyei igazgatóságokat, majd decem-
ber 31-ével valamennyit megszüntette. A jegybank 1997. január 1-jei hatállyal hozta létre a terü-
leti igazgatóságokat, amelyek hatóköre továbbra is kiterjed az ország egész területére, de a ré-
gebbinél lényegesen szûkebb feladatkör ellátása mellett és földrajzilag sokkal koncentráltabb
formában. A területi igazgatóságok feladatköre a készpénzellátást, a bank- és devizaellenõrzést,
valamint minimális mértékben a statisztikai adatgyûjtést fedi le. Az MNB elsõ lépésben nyolc-
ban határozta meg az igazgatóságok számát, majd – tapasztalva az országos készpénzfeldolgo-
zás és készpénzszállítás tovább fokozódó centralizációját – 1999. január 1-jei hatállyal négyre
mérsékelte azt. A nyolc megyeszékhelyen megmaradt ugyanakkor a bank- és devizaellenõrzés
oly módon, hogy az e tevékenységet végzõ osztályok integrálódtak a megmaradó négy területi
igazgatóság szervezetébe. Tekintettel arra, hogy a területi igazgatóságok tevékenységében és
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költségeiben egyaránt a készpénzforgalom a meghatározó, ezért az igazgatóságok helyének ki-
választását mindvégig az emissziós szempontok vezérelték. Az MNB Debrecenben, Gyõrött,
Kecskeméten és Székesfehérvárott tart fenn igazgatóságot, ezek alárendeltségében Miskolcon,
Zalaegerszegen, Szegeden és Pécsett mûködtet bank- és devizaellenõrzési kirendeltséget.

A feladatok változásával ugyancsak jelentõsen csökkent a jegybank külföldi jelenléte iránti
igény, ezért költségkímélés céljából az MNB felülvizsgálta külföldi képviseleteit is, az
1995–1998. évek közötti idõszakban ötbõl négy képviselet bezárt. (1995-ben a zürichi és a pári-
zsi, 1996-ban a New York-i, 1998-ban pedig a frankfurti képviselet szûnt meg.) Az egyetlen meg-
maradt képviselet Tokióban mûködik.

A jelenlegi munkamegosztás A tisztulás és az átszervezés eredményeképpen mára kialakult a klasszikus jegybankokra jellem-
zõ munkamegosztás. A jegybanki alapfeladatok szempontjából a mai szerkezet az alábbiak sze-
rint csoportosítható.

Monetáris politika

• A Közgazdasági és kutatási fõosztály felelõsségi köre a monetáris politikai stratégia megala-
pozása.

• A Pénzpolitikai fõosztály fogja össze a monetáris politika elvi megalapozására és gyakorlati
alakítására irányuló munkát.

• Az egységes bankári terület a monetáris politika gyakorlati megvalósításához kötõdik, de ez a
részleg végzi a nemzetközi tartalékok kezelését is.
A bankári tevékenység felépítése a következõ:
– A Kockázatelemzési és -kezelési önálló osztály teljes körûen végzi a „bankári” tevékenysé-

ge során felmerülõ hitel- és piaci kockázatok mérését, elemzését, kontrollálását és a devi-
zatartalék-kezelés eredményességének kiértékelését.

– A Pénz- és devizapiaci fõosztály pénz-, deviza- és tõkepiaci mûveleteket4 végez egyrészt a
monetáris politika végrehajtásaként, másrészt a külföldi adósságállomány terheinek
mérséklése és a nemzetközi tartalékok kezelése érdekében.

– A Nemzetközi tõkepiaci fõosztály feladatköre alapvetõen az állam külföldi forrásbevoná-
sainál a jegybankra háruló feladatok ellátására irányul. Ez egyebek mellett magában fog-
lalja az éves adósságkezelési stratégia elõkészítésében, véleményezésében, valamint a
nemzetközi hitelfelvételek és kötvénykibocsátások elõkészítésében, lebonyolításában
való közremûködést, továbbá a nemzetközi hitelminõsítõ intézetekkel való kapcsolat-
tartást.

– A Speciális bankügyletek fõosztálya rendezi a korábban folytatott pénzügyi tevékenysé-
gek (zömében kereskedelemfinanszírozás) függõ ügyeit. (Így örökölt feladatként kezeli,
és lehetõség szerint behajtja az MNB kétessé vált külföldi követeléseit, valamint kezeli, és
lehetõség szerint megszünteti az MNB által külföldre kiadott függõ garanciákat.)
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– A Bankmûveleti fõosztály pedig a „bankári” terület folyósítási, elszámolási, számlaveze-
tési és egyéb lebonyolítási jellegû feladatait látja el. Ez a fõosztály mûködteti a VIBER-t,
és végzi a bankközi zsírórendszerben lebonyolódó pénzforgalom napi kiegyenlítését, a
hitelintézetek MNB-ben vezetett számláinak jóváírásával vagy terhelésével.

• A Statisztikai fõosztály a jegybank statisztikai szolgálatát látja el, és mûködteti az MNB infor-
mációs rendszerét. Az adatgyûjtések megszervezésével és centralizálásával, valamint az ada-
tok integrált feldolgozásával összeállítja a monetáris és fizetésimérleg-statisztikát, továbbá
átveszi és feldolgozza a bank tevékenységéhez szükséges, de más szervek által gyûjtött és elõ-
állított adatokat.

Pénzügyi stabilitás

• A Bankfõosztály legfõbb feladata a hitelintézetek, illetve az egész hitelintézeti rendszer mû-
ködésének, tevékenységének figyelemmel kísérése, rendszeres elemzése, valamint azon
kockázatok értékelése, amelyek a bankrendszer egészében léphetnek fel.

• A Bankellenõrzési fõosztály végzi az úgynevezett jegybanki5 és devizahatósági helyszíni el-
lenõrzést a jegybank ellenõrzési hatáskörébe tartozó szervezetek tevékenysége felett.

• A Devizaszabályozási és -engedélyezési fõosztály végzi a devizaszabályozási munkát, vala-
mint ellátja a devizahatósági engedélyezési és a devizahatósági nem helyszíni ellenõrzési fel-
adatokat.

• A Szabályozási fõosztály a pénz- és tõkepiaci közvetítõ rendszert érintõ szabályozási tevé-
kenységet fogja össze, különös tekintettel a jegybanki szabályok kialakítására és a hasonló
tárgyú, nem jegybanki szabályok véleményezésére és meghatározott engedélyezési teendõ-
ket is ellát.

A pénzforgalom szervezése

• A Pénzforgalmi önálló osztály feladata a jegybank pénz- és elszámolásforgalmi koncepciójá-
nak kialakítása, a pénz- és elszámolásforgalom fejlesztése, valamint a pénzforgalom szabá-
lyozása.

• Az Emissziós fõosztály elsõsorban a bankjegyek és érmék elõállíttatását és forgalomba hoza-
talát végzi, a készpénz-feldolgozási, értékkezelési, pénzbevonási és megsemmisítési felada-
tok irányítása, illetve részbeni ellátása mellett. A fõosztály engedélyezési és ellenõrzési jog-
kört gyakorol az MNB-n kívüli készpénz-feldolgozási tevékenység tekintetében.

Nemzetközi kapcsolatok
• A Nemzetközi gazdasági szervezetek fõosztályának feladatköre az Európai Unióval, az

OECD-vel és a BIS-szel6 kapcsolatban a jegybanki teendõket is tartalmazza.
• A Nemzetközi pénzügyi intézmények fõosztálya végzi, illetve szervezi Magyarország Nemzet-

közi Valutaalapban, Világbank-csoportban, EBRD-ben7 fennálló tagságával, valamint a köl-
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csönfelvételekkel kapcsolatban az MNB-re háruló feladatok ellátását. Ezen intézményeken
túlmenõen az EU fejlesztési bankjával, az Európai Beruházási Bankkal is kapcsolatot tart.

A funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységek

• A Titkárság az MNB általános igazgatásának központi szerve. Feladatkörébe tartozik egye-
bek mellett a jegybanktanács és az igazgatóság mûködésével kapcsolatos szervezési és egyéb
titkársági feladatok ellátása; a Köztársasági Elnök és az Országgyûlés Hivatalával, valamint a
kormányzati szervekkel való kapcsolattartás szervezése; továbbá – a szakfõosztályok szük-
ség szerinti közremûködésével – az MNB ügyrendje,8 a belsõ, elnöki szintû utasítások kidol-
gozása; illetve az egységes iratkezelés kialakítása és fenntartása. A bank szóvivõjével együtt
ugyancsak – a szakfõosztályok szükség szerinti közremûködésével – a Tikárság végzi a jegy-
bank tájékoztatási feladatait is.

• Az Elnöki titkárság látja el a jegybank elnökének munkájával összefüggõ adminisztratív és
operatív teendõket, napi munkakapcsolatot tart fenn a felsõ vezetõkkel és a szervezeti egysé-
gekkel.

• Az Ellenõrzési fõosztály a függetlenített belsõ ellenõrzés központi szerve. Alapvetõ feladata a
jegybank tevékenységében rejlõ kockázatok feltárása, e kockázatok kezelése céljából a banki
rendszerekbe épített ellenõrzési mechanizmusok minõsítése, illetve javaslattétel ezek javítá-
sára és fejlesztésére.

• A Felügyelõbizottság titkársága a testület munkájával összefüggõ adminisztratív és operatív
teendõket látja el, napi munkakapcsolatot tart az MNB vezetõivel és szakértõivel, valamint
szervezi és koordinálja a felügyelõbizottság kapcsolattartását az Országgyûléssel és a Pénz-
ügyminisztériummal.

• A Humánpolitikai fõosztály a humánerõforrás tervezési, fejlesztési és gazdálkodási, vala-
mint munkaügyi, továbbá jóléti feladatok ellátásának központi szerve. A fõosztály feladata a
jegybank mûködéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása.

• A Jogi fõosztály a jegybankra vonatkozó és az MNB által kezdeményezett jogszabályokat,
jegybanki rendelkezéseket önti végsõ formába (szövegezés, szerkesztés), részt vesz a más
szervek által megküldött jogszabálytervezetekkel kapcsolatos jegybanki vélemény kialakítá-
sában, ellátja az MNB jogi képviseletét a bíróságok és más hatóságok elõtt, jogi tanácsokat ad
a jegybank szervezeti egységei számára, és közremûködik az MNB által kötött szerzõdések
elõkészítésében.

• A Kontrolling fõosztály alakítja ki az MNB számviteli politikáját és számviteli rendjét, vala-
mint készíti el és elemzi a jegybank pénzügyi kimutatásait, továbbá kialakítja és mûködteti a
pénzügyi tervezési rendszert és a banki számvitelen alapuló vezetõi információs rendszert.

• A Számviteli és pénzügyi fõosztály végzi az MNB könyvvezetését a jogszabályi elõírások és a
fentiekben említett számviteli politika, számviteli rend alapján, ellenõrzi a kiemelten kezelt
devizaügyletek elszámolásának és számviteli értékelésének helyességét, ellátja továbbá a
jegybank mûködésével összefüggõ könyvelési, adóelszámolási feladatokat, teljesíti az ehhez
kapcsolódó pénzügyi-fizetési forgalmat.
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• Az Intézményfejlesztési önálló osztály közremûködik a bank hosszú távú intézményfejleszté-
si koncepciójának elkészítésében, valamint javaslatokat, döntési alternatívákat dolgoz ki a
rövid távra lebontott feladatok megoldására, illetve megszervezi és koordinálja azok – jóvá-
hagyás utáni – végrehajtását.

• A Számítástechnikai fõosztály feladata a számítástechnikai-informatikai rendszerek mû-
ködtetése, a számítástechnikai eszközök beszerzési, javítási, karbantartási feladatainak el-
végzése, illetve elvégeztetése, a számítástechnika alkalmazása terén a jegybanki szervezeti
egységek támogatása, továbbá részvétel az informatikai projektek kidolgozásában és végre-
hajtásában.

• A Bankbiztonsági fõosztály legfontosabb feladata az MNB vagyontárgyainak (értéktárak,
pénztárak, épületek stb.) õrzése és védelme, a pénz- és értékszállítások védelmének meg-
szervezése, végrehajtása, a biztonsággal összefüggõ szabályozások elkészítése, a bank szer-
vezeti egységeit, alkalmazottait érintõ bankbiztonsági és tûzvédelmi elõírások megtartásá-
nak ellenõrzése, a vagyonvédelmet érintõ beruházások és beszerzések szakmai irányítása.

• A Mûszaki-ellátási fõosztály a jegybank mûködéséhez szükséges dologi feltételeket biztosítja
az egyes speciális eszközök kivételével. Ennek keretében feladata – a központilag szükséges
beszerzések végzése, a mûszaki gyorsszolgálat mûködtetése mellett – a banképületek kar-
bantartásával és hasznosításával kapcsolatos döntéselõkészítõ anyagok kidolgozása, a ter-
veztetés, a beruházás, a lebonyolítás végzése, illetve végeztetése és a kivitelezés megszerve-
zése.

4.
A BELSÕ MÛKÖDÉS

HATÉKONYSÁGÁNAK

ÉS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSE

A nem jegybanki feladatok leépítése, az egyszerûbb és átláthatóbb szervezeti struktúra kialakí-
tása önmagában is elõsegíti a belsõ mûködés hatékonyságának, biztonságának növelését. E mel-
lett az MNB számos más eszközt használt fel arra, hogy növelje mûködésének hatékonyságát és
biztonságát.

A belsõ szabályozás
és az ügyvitel korszerûsítése

A külsõ jogszabályi környezet, az MNB tevékenységének, üzleti feltételeinek változásai, a terüle-
ti hálózat átszervezése, a nem jegybanki tevékenységek fokozatos leépítése, az informatikai
rendszer folyamatos átalakulása, valamint fejlesztése igényelte a bankügyletek számviteli és
egyéb folyamatainak újraszabályozását, hiányzó szabályozási elemek pótlását, továbbá az aktu-
alitásukat vesztettek megszüntetését. Az idõszak kezdetén az elavult ügyviteli utasítások, illetve
azok egymásra halmozott módosításaiból sok helyen nehezen volt követhetõ az érvényes szabá-
lyozás, ezért aktualizálni kellett a belsõ szabályokat, ami több száz utasítás fokozatos felülvizs-
gálatát, megújítását igényelte.

Kiemelkedõ jelentõségûek az alábbiak:

• Az MNB jegybanki tevékenységével kapcsolatos belsõ szabályozás terén az emissziót érintõ-
en az értékkezelés, pénz- és értékkezelés feladatainak, a pénz- és értékszállítás rendjének, a
bankjegyek, érmék feldolgozásának, valamint a nem forgalomképes bankjegyek, érmék
megsemmisítési rendjének szabályozása, más területeket érintõen pedig az MNB devizaha-
tósági feladatainak, a jegybanki és a devizahatósági helyszíni ellenõrzés eljárási rendjének, a
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pénzintézeti jelentés és adatszolgáltatás ellenõrzésének, az egyes jegybanki hitelek elbírálása
során alkalmazott cenzúraeljárás szabályozása vagy a hitelintézetek likviditási válságának
kezelésével kapcsolatos jegybanki feladatok.

• Az MNB szervezetére, mûködésére vonatkozóan a döntéshozatal eljárási rendjérõl, a döntési
hatáskörökrõl (aláírások, kötelezettségvállalás és utalványozás rendjérõl), a pénzügyi terve-
zés, az évközi gazdálkodás rendjérõl vagy a sajtó tájékoztatásáról szóló szabályozás, vala-
mint a titokvédelmi, a szociális és jóléti ellátási, a tûzvédelmi, a szervezeti-mûködési, az irat-
kezelési, a munkavédelmi, a számítástechnikai védelmi szabályzat.

• A jogszabályi környezet és az informatikai háttér változásával összhangban jelentõs mérték-
ben kibõvült, teljes mértékben megújult a belsõ számviteli szabályozás. Elsõ alkalommal ke-
rült sor a számviteli politika írásba foglalására, a tárgykörbe tartozó szabályzatok teljes körû
elkészítésére. Ezek a következõk: az eszközök és források értékelési szabályzata, leltározási
szabályzat, az eszközminõsítés és céltartalék-képzés szabályai, fõkönyvi számlarend és
számlarendi magyarázat, bizonylati szabályzat, pénzügyi instrumentumok piaci értékének
megállapítási rendje.
A legutóbbi idõben kiadott belsõ szabályok, az egyes munkafolyamatok leírásán túl részlete-

sen tartalmazzák a megfelelõ döntési pontokhoz rendelt jogosítványokat is. Így pontosan körül-
határolható, hogy adott ügyben ki jogosult dönteni, és az adott személy mely összeghatárok kö-
zött, kinek az elõterjesztése alapján hozhatja meg a döntéseket. 1996-ban a döntéshozatal
rendjérõl új szabályozás készült, ami a részben elavult és nem kellõen részletezett döntési hatás-
köri lista helyébe lépett.

Az MNB az elmúlt években folyamatos deregulációt folytatott. A bankszerveknek idõszako-
san felül kellett vizsgálniuk a feladatkörükbe tartozó belsõ szabályokat, és rendelkezniük kellett
azok hatályban tartásának szükségességérõl. Ezáltal jelentõs terjedelmû aktualitását vesztett
szabályozási rész került törlésre.

A hatályos belsõ szabályok és körlevelek közzététele, aktuális jegyzékének vezetése és napra-
kész elérésük biztosítása a Titkárság feladata a bankon belül. A Titkárság – a bank hivatalos lap-
jának, a Bankértesítõnek a megújításán túl – a szabályok jobb megismerhetõsége érdekében
azok jegyzékét, továbbá magukat az utasításokat is elhelyezte az MNB belsõ informatikai háló-
zatán, és naprakészen tartja azokat.

1999-ben új elnöki utasítás készült magára a belsõ szabályozás folyamatára, mely az utasítá-
sok elkészítésére, koordinációjára, jóváhagyására és megjelentetésére vonatkozó folyamatot
szabványosította. 1997–1998 táján a bank eljutott arra a felismerésre, hogy bár a szabályo-
zottsági szint a legtöbb területen már elérte a kívánatost, a szabályozások mégsem alkotnak tar-
talmi szempontból egységes rendszert, logikájuk, részletezettségük eltérõ, egymáshoz történõ
illesztésük javítandó. Program indult ezért a jegybankban zajló „üzletesemények” számviteli,
ügyviteli, információ-feldolgozási folyamatok felülvizsgálatára, racionalizálására, újraszabá-
lyozására. A projekt eredményeként elkészült az MNB „ügyletkatalógusa” és az az új módszer-
tan, amellyel az ügyletek egységesen leírhatók, valamint az egységesítés kiindulópontjául szol-
gáló mintaszabályzat. Az igazgatóság 2000 márciusában fogadta el a bankári és emissziós terület
bankügyletenkénti munkafolyamat-szabályozásának továbbfejlesztésére vonatkozó, egységes
szemléletû koncepciót. Az ügyletkatalógusra támaszkodva az MNB 34 ügyletcsoport szabályo-
zásának korszerûsítését kezdte meg, ami a tervek szerint 2001-ig befejezõdik.
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Az ellenõrzési rendszer
felülvizsgálata

Az MNB-ben hosszú évek óta összetett rendszer mûködik az átlátható és ellenõrzött mûködés
biztosítása érdekében. Így jutnak el az információk az állam nevében a tulajdonosi jogokat gya-
korló pénzügyminiszterhez, az Országgyûléshez és a széles nyilvánossághoz.

Az MNB könyvvizsgálóját a közgyûlés, tehát az MNB esetében a pénzügyminiszter választja
meg. A könyvvizsgáló cég az évközi és az év végi helyszíni könyvvizsgálat alapján nyilatkozik ar-
ról, hogy az éves beszámoló (a mérleg, a vagyon- és eredménykimutatás) a magyar számviteli
elõírásoknak megfelelõ, megbízható, valós képet ad-e az MNB vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl. A könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálati feladataihoz kapcsolódóan a mûködés ellen-
õrzöttségére vonatkozó ajánlásaival is aktívan segíti a bankvezetés munkáját.

A felügyelõbizottság elnökét és három tagját az Országgyûlés választja meg, további két tagja
pedig a pénzügyminiszter képviselõje, illetve az általa megbízott szakértõ. A felügyelõbizottság
– a szakterületek direkt beszámoltatása mellett – azáltal szerez részletes információkat a mûkö-
désrõl, hogy feladatokat határoz meg a függetlenített belsõ ellenõrzési szervezet számára.
(A felügyelõbizottság munkáját egy könyvvizsgáló cég is segíti, amelyik nem azonos a fentiek-
ben bemutatott könyvvizsgáló céggel.) A felügyelõbizottság Országgyûlés által megválasztott
valamelyik tagja részt vesz az igazgatóság ülésein.

A függetlenített belsõ ellenõrzési szervezet az Ellenõrzési fõosztály, amely a felügyelõ-
bizottságon kívül a bank vezetését is kiszolgálja a mûködés kockázatainak folyamatos értékelé-
sével, erre vonatkozó, egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó, illetve általánosítható javaslata-
ival.

Az elmúlt idõszak kiemelt feladata volt a bank belsõ ellenõrzési rendszerének reformja. En-
nek során az volt a cél, hogy a bank az intézményben mûködõ ellenõrzési mechanizmusok fej-
lesztésével elfogadható mértékûre csökkentse a veszteségek kockázatát, és a munkafolyamatok-
ban olyan ellenõrzési pontokat alakítson ki, amelyek hatékonyan kiszûrik az esetlegesen
elõforduló hibákat. Ennek garanciáját az teremti meg, ha kellõ rendszerességgel, független érté-
kelés születik arról, hogy a különbözõ rendszerek mennyiben felelnek meg e követelményeknek.

Az ellenõrzés új koncepciójának megfogalmazásakor az igazgatóság 1996-ban célul tûzte ki a
megelõzõ jelleg erõsítését, a kockázatokat a középpontba állító, folyamatszemléletû megközelí-
tés korszerû módszereinek kidolgozását, a banki területek arányos és szakszerû kezelését. A bel-
sõ ellenõrzést végzõ szervezeti egység szabványosított szempontok szerint kockázatelemzésnek
vetette alá az MNB összes tevékenységét, és azokat kategóriákba sorolta. Elsõként az
1998–2002-es idõszakra vonatkozóan középtávú ellenõrzési terv készült, mely a legkockázato-
sabb területeket évente-kétévente, a legkevésbé kockázatosakat pedig ötévente ütemezte vizs-
gálni. A gördülõ terv alapján minden évben átlagosan 40–50 tevékenység átvilágítására került,
illetve kerül sor.

A vizsgálatok szakszerûségének, az ajánlások színvonalának, megalapozottságának javítása
érdekében az Ellenõrzési fõosztály olyan tudásbázist igyekezett létrehozni, mely alkalmassá te-
szi a belsõ ellenõrzést arra, hogy a bankban folyó tevékenységeket képes legyen átfogóan ele-
mezni.

Az ellenõrzésekrõl készült jelentést az adott területet felügyelõ vezetõk és a bank elnöke
megkapták, véleményezték, hasonlóan az MNB felügyelõbizottságához. Így a feltárt problémák
és ajánlások megfelelõ figyelmet kaptak, az ellenõrzés ténylegesen befolyásolta a mûködést.
Ugyanezt a célt szolgálták az utóvizsgálatok is.
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A költséggazdálkodás
megszigorítása

és a költségérzékenység fokozása

Az MNB jegybanki státusából adódóan speciális helyzetben van költséggazdálkodási rendszeré-
nek kialakításánál, ezért a külföldi jegybankokhoz hasonlóan önkorlátozási elvre épülõ pénz-
ügyi tervezési és költséggazdálkodási rendszert épített ki és követ, amely a költség-haszon elv le-
hetõség szerinti maximális alkalmazásával hivatott biztosítani a racionális gazdálkodás
követelményeit. A rendszer fontosabb összetevõi: az alapos többlépcsõs tervezés és tervbírálat,
a beruházási és költségkeretek szigorú meghatározása és betartatása. A rendszer kulcseleme
az éves pénzügyi terv. Ezt – bizottsági részletes vitát követõen – az igazgatóság megtárgyalja,
és a bank elnöke hagyja jóvá. A költségvetés betartását év közben a számviteli terület, éves szin-
ten pedig az MNB igazgatósága és felügyelõbizottsága ellenõrzi. (A rendszer alapelemeiben már
az 1990-es évek elsõ felében is létezett, de valóban integrált mûködése 1995 folyamán indult
meg.)

A fenti rendszer megszilárdulásával egyre fontosabb kérdéssé vált a jegybankban a költség-
hatékonyság növelése. Mind fontosabb lett, hogy a bank üzemeltetése során mi mennyibe kerül;
egy adott feladat megoldására kínálkozó lehetséges alternatívák közül melyik az ésszerûbb és
gazdaságosabb.

A szemlélet változása mellett a belsõ szabályozás is módosult, szigorodtak és áttekinthetõb-
bé váltak a kötelezettségvállalás, a keretgazdálkodás és utalványozás szabályai. Az MNB – mû-
ködésének és üzemeltetési feltételeinek biztosítása céljából – versenyeztetéssel választja ki a
szállítókat. Értékhatártól függõen, a versenyeztetés (nyílt vagy meghívásos) pályáztatással, illet-
ve három lehetséges szállítótól származó ajánlat összehasonlításával zajlik. A fentiekben jelzett
szemléletváltozás és szabályozás átalakította a bank egész beruházási tevékenységét, ami sokkal
takarékosabb és célirányosabb lett.

A nagyarányú profiltisztítás, a szervezetkorszerûsítés, a létszámcsökkentés, valamint a
megszigorodott költséggazdálkodás és a fokozódó költségérzékenység együttesen érezteti hatá-
sát a mûködési költségek kedvezõ alakulásában. Az 1991–1994 közötti erõteljes reálnövekedés
után az MNB mûködési költségei 1995–1997 között reálértelemben jelentõsen csökkentek.
A már megtisztított jegybanki tevékenységi kör és a már kellõ szigorúsággal érvényesülõ költ-
séggazdálkodás alapján a mûködési költségek reálértelemben nem mutatnak további lényeges
változást 1998 óta.

A bankbiztonság fejlesztése Az MNB Igazgatósága 1996 februárjában tekintette át a bankbiztonság helyzetét, majd újjászer-
vezte és korszerûsítette a bank élõerõs õrzésvédelmét, valamint kiépíttette a mechanikai és
elektronikai védelmi rendszereket, amelyek a megújuló, változó banki, állami és nemzetközi kö-
vetelményekhez igazodva, folyamatosan bõvülnek. Átalakult a biztonsági szolgálat mûködése,
hatályba lépett a tevékenységét szabályozó új utasítás, módosult a szolgálatellátás rendje.

A fejlesztések keretében új és egységes beléptetõ rendszert vezetett be a jegybank, amely tel-
jes körû, automatikus tûzjelzõ rendszert is telepített. A bank épületeiben 1995-tõl kezdõdõen fo-
lyamatosan épült ki egy, kifejezetten banki védelemre tervezett behatolásjelzõ rendszer.

A nagybani pénz- és értékszállítások technikai lebonyolítása páncélozott pénzszállító gép-
jármûvekkel történik. A központi épületekben a pénzszállítmányok fogadására lövedékálló
pénzátadó zsilipek létesültek. Külsõ szállítók 1996 óta csak önvédelmi fegyvereik leadása után
léphetnek be a bank épületeibe.
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5.
KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL

A jegybanktörvény részletesen szabályozza az MNB kapcsolatát más szervezetekkel. Az
MNB az Országgyûlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. A jegybank elnöke évente be-
számol az Országgyûlésnek az MNB tevékenységérõl, az éves monetáris politikai irányelveket
bemutatja a képviselõknek. A központi bank kapcsolatot is fenntart az Országgyûléssel, illetve
annak bizottságaival.

Az MNB részt vesz a kormány gazdaságpolitikai programjának kialakításában, véleményezi
a kormányzati gazdaságpolitikával kapcsolatos döntéseket és jogszabályokat. Az MNB és a
Pénzügyminisztérium egyezteti egymással a monetáris politikai irányelvekre, illetõleg a költ-
ségvetési törvényjavaslatra vonatkozó elgondolásokat. A kormány az MNB-vel egyetértésben
határozza meg az árfolyamok megállapításának, illetõleg befolyásolásának rendjét.

A monetáris és a fiskális, illetve a gazdaságpolitika összehangolásának kialakult rendszere a
személyes képviselet és a tárcaközi egyeztetés. A kormány által kijelölt miniszter (a pénzügymi-
niszter) képviselõje tanácskozási joggal jelen van a jegybanktanács és az igazgatóság ülésein, il-
letve az MNB elnökét általában meghívják a fontosabb gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó
kormányülésekre, valamint állandó meghívottja a gazdasági kabinetnek is. A jegybank alelnöki
szinten képviselteti magát a közigazgatási államtitkári értekezleten az MNB feladatait érintõ na-
pirendi pont tárgyalásánál.

Az MNB együttmûködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével. Ez egyrészt azt jelen-
ti, hogy az MNB jogszabály által rendszeresített véleményezési, egyetértési joggal rendelkezik
bizonyos engedélyek kiadásánál, illetõleg intézkedések alkalmazásánál. Másrészt a két szervezet
egymás között rendszeresen kicseréli a pénzügyi szereplõkrõl és folyamatokról szerzett adatait,
információit, koordinálja ellenõrzési programját, tájékoztatják egymást az ellenõrzésekrõl. Har-
madrészt a bankok adatszolgáltatási terheinek mérséklése érdekében a jegybank és a felügyelet
egymás között egyezteti a tervezett hitelintézeti adatkéréseket.

Az MNB mind szervesebben illeszkedik be a nemzetközi jegybanki közösségbe. A kapcsola-
tok iránya is átalakulóban van, egyre inkább megjelennek a kölcsönös információ- és tapaszta-
latcsere jelei mind a két-, mind a többoldalú együttmûködésben. Nemcsak a fejlõdõ és az átala-
kuló országok, hanem a fejlett országok központi bankjai is érdeklõdést mutatnak az MNB
tapasztalatai iránt.
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III. FEJEZET Az egyes jegybanki tevékenységek változása

A KÖZGAZDASÁGI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG [43] · A MONETÁRIS POLITIKA ALAKÍTÁSA [50] · ÜGYNÖKI SZEREP

ÉS TARTALÉKKEZELÉS [53] · AZ MNB ÉS A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ RENDSZER [57] · DEVIZASZABÁLYOZÁS [66] ·
A FIZETÉSI RENDSZEREK FEJLÕDÉSE [71] · A JEGYBANK STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZERE [80] ·
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG [83] · SZÁMVITELI FUNKCIÓK, PÉNZÜGYI TERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS [85] ·
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA [92] · HUMÁNPOLITIKA [98] · BANKBIZTONSÁG [101] ·
INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK [102] ·

1.
A KÖZGAZDASÁGI ÉS KUTATÁSI

TEVÉKENYSÉG

A bank 1995. májusi átszervezésekor az egyik legfontosabb célkitûzésként fogalmazódott meg a
stratégiai bázis létrehozása. Ennek érdekében a korábbi Közgazdasági fõosztály és a Modellezési
önálló osztály összevonásával létrehozott Közgazdasági és kutatási fõosztály (KKF) feladatköre
jelentõsen átalakult, felelõsségi köre kibõvült.

A kilencvenes évek elsõ felében a Közgazdasági fõosztály csupán évente egyszer, az Éves je-
lentés elkészítésekor tekintette át a makrogazdasági fejlõdés jellemzõit, s elsõsorban szerkesztõi
munkát végzett, hiszen a beszámoló lényeges alkotóelemeinek egy részét (mint például a mone-
táris folyamatok értékelése) más fõosztály dolgozta ki. Az új Közgazdasági és kutatási fõosztály
feladatkörének meghatározásakor az átfogó, egységes makrogazdasági szemlélet biztosítására
és a szakmai színvonal emelésére helyezõdött a hangsúly. A KKF feladatává vált, hogy a reálgaz-
dasági, pénzügyi és monetáris folyamatokat – a kölcsönös összefüggéseket is figyelembe véve –
elemezze, s erre építve konzisztens elõrejelzéseket készítsen a monetáris politika keretéül szol-
gáló makrogazdasági feltételrendszerrõl.

A stratégiai bázis kialakítása Az MNB vezetése azt igényelte, hogy a korábban szórványosan készülõ kutatási jellegû tanulmá-
nyok helyébe olyan kutatási tevékenység lépjen, amely egyfelõl megalapozza a jegybanki politi-
ka irányvonalát, másrészt lehetõvé teszi, hogy a jegybank körültekintõ véleményt alakíthasson
ki a gazdaságpolitikai egyeztetés során. A kutatások középpontjába a monetáris politikához, va-
lamint az árfolyamrendszer választásához és mûködtetéséhez kapcsolódó témák kerültek, kie-
gészülve a kiegyensúlyozott makrogazdasági fejlõdés és a külsõ, világgazdasági feltételek vizsgá-
latával. Kiemelt figyelmet kapott a feltevések empirikus tesztelése, jóllehet a kilencvenes évek
elején a magyar gazdaságot érõ külsõ és belsõ sokkok következtében az idõsorok alapján készülõ
modellezés számos nehézségbe ütközött. A döntéshozatal igényei által meghatározott, alkalma-
zott jellegû kutatási tevékenységnek – a banki munkavégzés színvonalának emelésén kívül –
hozzá kellett járulnia a hazai gazdasági problémák megoldásához, valamint ahhoz, hogy a bank
szakemberei mielõbb bekapcsolódhassanak a fejlett központi bankok közgazdasági és kutatási
eredményeit és az akadémiai kutatásokat is felölelõ nemzetközi tudományos életbe.

Ennek megfelelõen az elmúlt öt évben a feladatok két részre osztódtak. Egyrészt a monetáris
politika stratégiai döntéseinek megalapozására, másrészt a publikációs tevékenység erõsítésé-
vel a jegybank céljainak, stratégiájának és a monetáris döntéshozatalnak a külvilág (belföld és
külföld) számára is hitelessé tételére. A monetáris politika akkor válik hitelessé, hatékonysága
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akkor növekedhet, ha a piaci szereplõk várakozásai kimutathatóan közelednek a gazdaságpoli-
tika céljaihoz.

A KKF elmúlt hat évben végzett feladatai a következõképpen csoportosíthatók:
• A fõosztály feladata lett, hogy a makrogazdasági és monetáris folyamatokról negyedévente

készülõ elemzéssel lássa el a bank felsõ szintû döntéshozó testületeit. Amikor már kialakult
az elfogadott és átlátható módszertan, a negyedéves Jelentés az infláció alakulásáról címû ki-
adványsorozat a nagyközönség számára is hozzáférhetõvé tette ezeket az elemzéseket. A ne-
gyedéves elemzéseket a fõosztály felhasználta az Éves jelentés elkészítésekor, s ebben az át-
fogó kiadványban külön figyelmet szentelt a fõbb összefüggések követhetõségét elõsegítõ,
tömör áttekintõ fejezet kialakítására.

• A hitelesség megerõsítése és a stratégia megalapozása szükségessé tette, hogy a monetáris
politikai döntéshozatal minél inkább elõretekintõ legyen. Ennek érdekében a gazdaságpoli-
tikai összhang megteremtését szolgáló, lehetséges döntési alternatívák feltárása is a fõosz-
tály tevékenységének a homlokterébe került. Ezért negyedévenként a legfrissebb informáci-
ók alapján felújított elõrejelzések készültek a bank döntéshozó testületei számára. Az
elõrejelzéseket a bank nem hozta nyilvánosságra,1 de rendszeresen felhasználta a makrogaz-
dasági programok tárcaközi egyeztetésekor.

• A fõosztály kiemelt szerepet kapott a kormányzati anyagok véleményezésében, nem csupán
a feladatkörét elsõdlegesen érintõ témákban, hanem a bankon belüli vélemények összehan-
golásában is.

• A bank stratégiai döntéseinek megalapozása megkövetelte a kutatások fejlesztését. A kuta-
tás – az átmeneti gazdaság és a bank öt évvel ezelõtti állapotát figyelembe véve – elsõsorban
alkalmazott kutatást jelentett, azaz a felmerülõ gazdasági és monetáris politikai kérdések
szempontjából hasznosnak vélt megközelítések átvételére támaszkodott, miközben a követ-
keztetéseknek az elméletek, módszerek és nemzetközi tapasztalatok széles körû áttekinté-
sén, értékelésén és empirikus tesztelésén kellett alapulniuk.

• Az elemzések, az elõrejelzések és a kutatói munka színvonalának az emelése egyaránt szük-
ségessé tette a modellezési tevékenység fejlesztését és kiterjesztését a fõosztályon folyó mun-
kák széles körére. A modellezési munka a technikai ismereteken kívül mindenkor szakszerû
mérlegelést igényelt, hiszen az adatok oldaláról az idõsorok rövidsége, a megfelelõ bontású
adatbázisok hiánya, elvi oldalról pedig a gazdaság változó szerkezete és a gazdaság szerep-
lõinek magatartásváltozása szabott korlátot az ökonometriai módszerek és modellek me-
chanikus alkalmazásának.
Az átszervezéskor követelményként fogalmazódott meg az is, hogy a szélesebb és komp-

lexebb feladatkört a korábbinál hatékonyabban oldja meg a számottevõen lecsökkentett létszá-
mú2 szakértõ gárda. Az új kihívásokra nemzetközi mércével mérve is magas szintû megoldáso-
kat kellett találni, s a döntéshozatal igényeihez jobban igazodó határidõkkel teljesíteni a felada-
tokat. Ennek eléréséhez szükség volt a fõosztály szakmai színvonalának emelésére, így az új
feladatok teljesítéséhez nem megfelelõ képzettséggel rendelkezõ – s ezért távozó – munkatársak
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helyébe korszerûbb képzettségû közgazdászok kerültek, akik szakmai továbbképzéseken vettek
részt.

A fõosztályon belül négy osztály jött létre: a Makrogazdasági elemzõ, a Külgazdasági és fize-
tésimérleg-elemzõ, a Monetáris és államháztartási kutatások osztálya, valamint a Modellezési
osztály. Az elemzés és elõrejelzés megerõsítését szolgálta egy kisebb elemzõ csoport áthelyezése
a Statisztikai fõosztályról a Makrogazdasági osztályra, a kutatásokat pedig a – korábban önálló –
Modellezési osztálynak a fõosztályhoz csatolása erõsítette.

Elemzési és kutatási eredmények A KKF munkájának elemzési és kutatási eredményeit belsõ elõterjesztések, belföldi és külföldi
konferenciákon elhangzott elõadások, valamint a bank felsõ vezetése számára készített felkészí-
tõ anyagok sokasága tükrözi.

A hatékony makrogazdasági irányítás elõfeltétele a monetáris és fiskális politika hatáskö-
rének világos szétválasztása, a transzparencia növelése, ami egyszersmind lehetõséget teremt e
politikák összehangolására is. A KKF szerepet vállalt azoknak a programoknak az elvi kidolgo-
zásában, amelyek nyomán létrejött a Magyar Államkincstár és az Államadósság Kezelõ Köz-
pont, s szétvált egymástól az államadósság menedzselése és a monetáris politika. A fõosztály
elemzései hozzájárultak az államadósság-kezelés fejlett piacgazdasági normáinak kialakításhoz,
majd a monetáris és fiskális funkció szétválasztásának utolsó lépéséhez, az adósságcseréhez is,
amely 1996–1997 fordulóján valósult meg.

Az elemzõ tevékenység középpontjába – az „útkeresés” viszonylag hosszabb idõszaka
után – 1998 õszétõl a magyar és angol nyelven megjelenõ negyedéves Jelentés az infláció alaku-
lásáról címû kiadvány került. Az Éves jelentés is megújult tartalmában: ma a negyedéves és az
éves jelentések gazdasági, pénzügyi és monetáris folyamatokat elemzõ részeinek szerkezete azo-
nos. A negyedéves jelentés a dezinflációs folyamatot elemzi, a makrogazdasági folyamatok és az
infláció alakulását a kölcsönhatások elemzésére támaszkodva értékeli. Ezt a megközelítést az in-
dokolta, hogy a monetáris politika elsõdleges célja az infláció csökkentése. A jelentés elsõ része
az inflációt úgy bontja összetevõkre, hogy nyomon követhetõ legyen az elmúlt öt évben érvényes
árfolyamcélt követõ monetáris rendszer mûködésének hatékonysága. A jelentés további részei-
ben az inflációra ható keresleti, kínálati, külföldrõl importált és várakozási tényezõket veszi sor-
ra, kiemelt figyelmet fordítva a monetáris folyamatok és feltételek alakulására, bemutatva a
bank lépéseit és elemezve azok piaci hatásait. Ezáltal a korábbinál jóval szélesebb körben váltak
ismertté a monetáris politika céljai, s ennek alapján értelmezhetõbbé és hatékonyabbá a jegy-
bank intézkedései.

Negyedévente készül az átfogó helyzetértékelésen alapuló makrogazdasági elõrejelzés a ki-
bõvített Monetáris bizottság részére. Ez a rendszeres elõrejelzés szolgál alapul a Pénzpolitikai
fõosztály által készített monetáris programhoz. Ennek a bankon belüli anyagnak a fõ célja az,
hogy ráirányítsa a figyelmet a gazdasági-pénzügyi folyamatokban rejlõ esetleges veszélypontok-
ra, kritikus elemekre, és a problémák megoldását célzó javaslatokat is megfogalmazza a
monetáris politikát érintõen. Az elõrejelzést mindvégig nehezítette a statisztikai forrásból elér-
hetõ adatok hiányossága, illetve a reálgazdaság egészét konzisztensen lefedõ statisztikai
háttérinformációk hiánya. Ezért e tevékenység során a szokásosnál több energiát igényelt a hi-
ányzó adatok pótlását szolgáló szakértõi becslés, az információk rendszerbe foglalása, miköz-
ben a gazdaság változó szerkezeti és magatartási jellemzõi miatt az egyensúlyi összefüggések tel-

1 9 9 5 – 2 0 0 0 A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A

45



jesülésének vizsgálata is hosszadalmas iterációs vizsgálatot igényelt, ami egyben bizonyos
statisztikai információk ellentmondásaira is felhívta a figyelmet. Az elemzések és elõrejelzések
megalapozottságát és megbízhatóságát emelendõ, folyamatos módszertani újítás jellemezte az
elmúlt öt évet. Ma már mindinkább alkalmazhatóak a modellek is.

A monetáris és árfolyamrezsim választásához kapcsolódó témák visszatérõen megjelentek a
közgazdasági és kutatási tevékenységben az elmúlt öt évben. A választható rendszerek elméleti
áttekintése és alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a különbözõ rezsimek3 nemzetközi ta-
pasztalatainak feldolgozása megalapozta a csúszó leértékelésre épülõ, árfolyamcélt követõ mo-
netáris rendszer hatékony mûködtetését. A makrogazdasági fejlemények, valamint a pénz- és
tõkepiaci folyamatok alakulásának elemzésén kívül a nemzetközi tapasztalatok és a rezsimvál-
toztatás kockázatainak ismerete tette lehetõvé azt, hogy a bank vezetõ testületei minden infor-
mációval rendelkezzenek a csúszó leértékeléses árfolyamrendszer paramétereirõl (ütem, valu-
takosár, sávszélesség változtatása) hozandó döntéskor. Miután a fejlett országokhoz mért
inflációs különbség jelentõsen csökkent, és a havi csúszó leértékelés mértéke nullához közelít,
továbbá figyelembe véve a gazdasági fejlõdés eredményeit és perspektíváit, mára kulcskérdéssé
vált a csúszó leértékeléses árfolyamrezsimbõl való sima kilépés lehetõségeinek feltárása. Erre
vonatkozóan a KKF már a korábbiakban áttekintette a lehetséges „forgatókönyveket”, s a dön-
tési helyzetekben javaslatokat dolgozott ki a választható változatokra, bemutatva azok elõnyeit
és hátrányait.

Az elõre bejelentett csúszó leértékelés rendszerében az elmúlt öt évben az MNB a sterilizált
intervenció politikáját folytatta. Ahhoz, hogy ez a politika ne vezessen a hozzá kapcsolódó több-
letköltségek elviselhetetlen mértékû felhalmozódásához, hanem – épp ellenkezõleg – erõsítse az
árfolyamrendszer, a monetáris politika hitelességét és ezáltal csökkentse az ország adóssága
után fizetett kamatokban tükrözõdõ kockázati prémiumot, szükség volt e politika részletes
elméleti és empirikus vizsgálatára, amit a KKF ugyancsak egyik fõ feladatának tekintett. A tõke-
beáramlás összetételének vizsgálata, a pénzügyi válságok jellemzõinek és kezelésének feldolgo-
zása, az e témakörökben született számos tanulmány ezt a célt szolgálta – tényekkel bizonyítha-
tóan hatékonyan.

Az infláció mérésében és alakulásának elemzésében elméleti és módszertani munkák sora
segítette a tisztánlátást. A fogyasztói árindexek elméleti kérdései mellett sor került a csúszó árfo-
lyamcélt követõ rendszerben történõ dezinfláció elemzését segítõ inflációfelbontás kialakításá-
ra, amely a tradable szektor árképzésében közvetlenül kimutatható árfolyamhorgonyhoz viszo-
nyítva mutatta be a különbözõ non-tradable árak alakulását. A fõosztály dolgozta ki a monetáris
politikai döntéshozatal középpontjába állított maginflációs mutatót.

A versenyképesség alakulása mindvégig kulcselemnek számított a monetáris döntéshoza-
talban. Ez indokolta a különbözõ szemléletû reálárfolyam-mutatók nagy gonddal és folyamato-
san továbbfejlesztett számszerûsítését, majd a reálárfolyam alakulását befolyásoló tényezõk
részletes elemzését, modellezését.

Középtávon a magyar gazdasági fejlõdés szempontjából meghatározó jelentõségû cél az
Európai Unióhoz való csatlakozás, a monetáris politika szempontjából a konvergencia. A kezde-
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ti elemzõ munkák az ismertetést, a Gazdasági és Monetáris Unió elméleti hátterének, intézmé-
nyi kereteinek és az érvényes szabályozásnak a bemutatását tûzték ki célul. Késõbb már a csatla-
kozási folyamatban felmerülõ kérdések kerültek a középpontba. Az EMU-csatlakozás
monetáris és árfolyam-stratégiájának felvázolása és a konvergencia biztosításának különbözõ
monetáris és fiskális feltételei, valamint a politikák összehangolása került a középpontba. Az
e témában elkészült munkák csak a kezdetét jelentik a vizsgálódásnak.

A monetáris politikai döntések
megalapozása

A monetáris elemzés eszköztárának fejlesztéséhez a KKF a monetáris elemzésben alkalmazott
elvi keretek kialakításával és az elemzés alapjául szolgáló eszközök létrehozásával járult hozzá.
E tekintetben a jegybankmérleg és a bankrendszer összevont mérlegébõl származtatható infor-
mációk rendszerbe foglalása jelentette az elsõ lépést, s ennek keretében sor került a jól ismert el-
méleti összefüggések érvényesülésének újragondolására, tekintettel az árfolyamra alapozott
monetáris rendszerbõl és a sterilizált intervenció politikájából adódó sajátosságokra.

A monetáris folyamatok elemzésének alapelemeinél (monetáris aggregátumok, tõkeáram-
lás összetevõi) jelentkezõ definíciós problémák megoldása alapvetõ fontosságú volt.

A monetáris elemzés és döntéshozatal szempontjából mérföldkõnek számított a hozam-
elemzés alapjául szolgáló zéró-kupon hozamgörbék becslése és a belõlük származtatható infor-
mációk feltárása, azok beépítése a rendszeresen készülõ elemzésekbe.

A monetáris transzmisszió vizsgálatakor a sterilizált intervenció politikája és a gazdaság fel-
zárkózó, átalakuló jellege miatti sajátosságok feltárása jelentette a legfontosabb kihívást.
A munkát azonban még ma is csak korlátozottan lehet ökonometriai becslésekkel alátámaszta-
ni, tekintettel az idõsorok rövidségére és az 1995. évi rezsimváltozásra. A transzmisszós folya-
mat különbözõ lépcsõit (a nemzeti bank – állampapírpiac – kereskedelmi banki kamatok közöt-
ti transzmisszió), csatornáit (árfolyam-, kamat- és hitelcsatorna) és vetületeit (a pénzkereslet
alakulása, a vállalati szektor finanszírozása, a megtakarítások alakulása stb.) elemzõ tanulmá-
nyok ezért többnyire a stilizált tények alapján vontak le következtetéseket. Számos fontos lánc-
szem (például a beruházások) elemzésére pedig nem is került sor a megfelelõ adatok hiánya mi-
att (például vállalati adatbázis). Mára azonban kellõ információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a
KKF megpróbálkozzék a csúszó árfolyamrendszer monetáris transzmissziójának kisméretû el-
méleti és empirikus modelljeinek kialakításával.

Az MNB az elmúlt öt év során azt képviselte: a monetáris politika hatékonyságának alapfel-
tétele, hogy a fiskális politika az árfolyamrezsim hiteles mûködtetését támogassa. Ezért szorgal-
mazta a monetáris és fiskális politika összehangolását, s ehhez rendszeresen több évet átfogó
makrogazdasági egyensúlyi vizsgálatokat készített. Az elemzéshez elõször elõ kellett állítani az
államháztartás egészére vonatkozó konszolidált szemléletû és az átláthatóság követelményeit
kielégítõ, elméletileg megalapozott finanszírozási szükséglet és államadósság mutatóit. Ennek
alapján készültek el a költségvetési kiigazítást, a költségvetés finanszírozási rendszerének átala-
kítását és az eladósodás megfékezését elemzõ tanulmányok a kilencvenes évek egészére vonat-
kozóan. Az infláció hatásának kiszûrésére (az operacionális szemléletû mutatók elõállítására)
nem csak az államháztartási hiány, hanem a beruházási-megtakarítási mérleg többi eleme (la-
kosság, külföld, vállalat) esetében is kísérletet tett a jegybank annak érdekében, hogy a makro-
gazdasági programok fenntarthatóságát középtávra kitekintve is vizsgálni lehessen. Jóllehet a
gazdasági átalakulás miatt nem sikerült megbízható becslést elõállítani a potenciális növekedés
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és az output rés nagyságára, de ennek hiányában is többféle mutató kísérelte meg a ciklikusan
kiigazított államháztartási pozíció és a költségvetés keresleti hatásának a becslését.

A fõosztály munkatársai részt vettek a magyar nyugdíjrendszer átalakítását elõkészítõ bi-
zottság munkájában, és tanulmány készült a nyugdíjrendszerben rejlõ implicit adósság állomá-
nyának becslése is.

Számos olyan elemzés és kutatás is készült, amelyek a monetáris politikát is érintõ, de tá-
gabb gazdaságpolitikai kérdéseket tárgyaltak, szem elõtt tartva az átalakuló gazdaság speciális
körülményeit és a jegybanki szempontokat. A munkaerõ-piaci folyamatok jellemzõinek vizsgá-
lata, a hosszú távú egyensúlyi pályák felvázolása, a mûködõtõke-beáramlás hatásvizsgálata, a
lakáspiaci helyzet elemzése, a gazdasági konjunktúra elõrejelzõ mutatói élénk visszhangot vál-
tottak ki a belföldi gazdaságpolitikusok és kutatók körében és nemzetközi konferenciákon.

A folyamatban lévõ kutatásokA folyamatban lévõ kutatások fõ vonalakban három kérdéskörre irányulnak. (1) Az Európai
Unióhoz és a monetáris unióhoz való csatlakozás gazdasági és monetáris politikai vonatkozásai,
(2) a monetáris politika hatásmechanizmusának feltárása, (3) a gazdasági fejlõdés jellemzõinek
megragadása különbözõ idõtávra vonatkozó elméleti és empirikus, gazdaságpolitikai szimulá-
cióra és elõrejelzésre alkalmas modellekkel. Úgy véljük, a folyamatban lévõ projektek felsorolá-
sa adja a legáttekinthetõbb képet a KKF mai tevékenységérõl.
• Az EMU-csatlakozás stratégiai kérdései
• A bérszintek konvergenciája a csatlakozó országokban
• Regionális különbségek és gazdaságpolitikai koordináció az EMU-ban : a csatlakozó orszá-

gokat érintõ következmények
• A strukturális deficit mérése
• A potenciális GDP becslése
• Optimális monetáris és fiskális politika a csatlakozást megelõzõen
• Fogyasztás és megtakarítás a csatlakozási idõszakban
• Az export és import elõrejelzésének modelljei
• Mûködõtõke-befektetések – külföldi közvetlen befektetés
• A transzmissziós mechanizmus (általános egyensúlyi) modellezése különbözõ árfolyam-

rendszerekben
• Az árfolyamcsatorna (exchange rate pass-through) elemzése
• A kamattranszmisszió
• A lakosság megtakarítói-fogyasztói viselkedése
• A nem pénzügyi vállalkozások beruházói viselkedése
• Közepes méretû modell a gazdaságpolitika értékelése és elemzése céljából
• A csatlakozó országok bevonása a NIESR (National Institute for Economic and Social

Research) NIGEM nevû nemzetközi modelljébe
Tekintettel arra, hogy a közgazdasági elemzés és a kutatás alapvetõ keretei mára megterem-

tõdtek a KKF-en, a jövõt illetõen néhány változtatás lehetõsége és szükségessége rajzolódik ki.
Az elemzõ és elõrejelzõ tevékenységet mindinkább modellekkel is meg kell alapozni. Az elemzé-
si és kutatási tevékenység határozottabb szétválasztására van szükség ahhoz, hogy a kutatói
eredmények nemzetközi érdeklõdésre is számot tartó színvonalúvá váljanak.
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Együttmûködés bankon belül

és más intézményekkel

A KKF, mint a bank stratégiai és módszertani fejlesztési bázisa, természetszerûen a monetáris
politika viteléért felelõs Pénzpolitikai fõosztállyal áll a legsokrétûbb szakmai kapcsolatban.
A KKF elemzéseivel, makrogazdasági elõrejelzéseivel, elméleti kutatásaival, a monetáris politi-
kai és árfolyam stratégia kidolgozásával alapot és hátteret biztosít az operatív monetáris politi-
kai döntések elõkészítéséhez és a monetáris programozáshoz. Számos, a fõosztályon kidolgo-
zott elméleti és technikai innováció mára beépült az operatív monetáris elemzés mindennapi
gyakorlatába. A többi fõosztállyal projektorientáltabb a KKF együttmûködése: a szokásosnak
mondható munkamegosztás az, hogy a fõosztály dolgozza fel egy adott kérdés elvi-elméleti hát-
terét, míg a szakfõosztályok az adaptáció feladatát végzik el.

Az elmúlt években szinte mindvégig foglalkozni kellett az MNB eredményének kérdéseivel,
amelynek monetáris politikai vonatkozásait ugyancsak a fõosztály vizsgálta, s a számítások tar-
talmát a Számviteli fõosztállyal közösen határozta meg. Az adósság- és tartalékmenedzselés elvi
kérdéseit illetõen, majd az adósságcserében a Pénz- és devizapolitikai fõosztállyal is többszálú
együttmûködés alakult ki.

A fõosztály véleményezi a gazdaságpolitikai témájú kormányzati elõterjesztéseket, koordi-
nálja az ezzel kapcsolatos jegybanki álláspont kialakítását. Különbözõ szakértõi bizottságokban
együttmûködik a kormányzati intézményekkel, elsõsorban a Pénzügyminisztériummal, a Gaz-
dasági Minisztériummal, az ÁKK-val és a KSH-val.

A KKF-en készülõ kutatásokkal 1995-ben indult útnak az MNB Füzetek sorozat, amely ma-
gyarul és angolul tartalmazza a nyilvánosságra hozható kutató és elemzõ munkákat. A megjele-
nést szakmai vita elõzi meg, amelyen az adott terület bankon kívüli szakértõi is részt vesznek.
A fõosztályt ezért a szakmai-kutatói viták egyik hazai központjának tekintik.

A fõosztály több munkatársa is tanít a felsõoktatásban és a doktorandusz-képzés keretében.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Nemzetközi Bankárképzõben, a Közép-
Európai Egyetemen és szakkollégiumokban tartanak elõadásokat, vezetnek szemináriumot.

Nemzetközi kapcsolataink az elmúlt években egyre intenzívebbé váltak. A fõosztály munka-
társai rendszeresen részt vesznek az OECD, az IMF, a Világbank különbözõ bizottságainak mun-
kájában, elõadásokat tartanak a nemzetközi intézmények és a külföldi jegybankok által szerve-
zett konferenciákon és szemináriumokon. Kutatási együttmûködés indult több jegybankkal
(Bank of England, OeNB) és kutatóintézettel (CEPR, CEPS, SUERF, ADETEF, PHARE ACE prog-
ram). Nemzetközi szervezettekkel együttmûködve az MNB is rendezett nemzetközi konferenci-
ákat. Az IMF-el az infláció alakulásáról, az OECD-vel és az ÁKK-val közösen az államadósság
menedzselésérõl, a FONDAD-dal pedig a pénzügyi piacok globalizációjáról és annak feltörekvõ
piaci hatásairól. Számos nemzetközi szaktekintélyt látott vendégül a jegybank az elmúlt öt év-
ben. Itt járt többek között: D. Begg (Birkbeck College), G. Calvo (University of Maryland),
F. Canova (Universitat Pompeu Fabra), C. Favero (Universitá Bocconi), A. Hughes Hallett
(University of Strathclyde), E. Hochreiter (Oesterreichische National Bank), L. Ph. Mar-
tin(Graduate Institute of International Studies), I. Mihov (INSEAD), R. Mishkin (Columbia
University), P. Siklos (Wilfred Laurier University), A. Weber (University of Bonn),
M. Wickens(University of York), Ch. Wyplosz (Graduate Institute of International Studies),
S. Yeo (CEPR).

Az elmúlt években a fõosztály több munkatársa is részt vett külföldi továbbképzéseken, tan-
folyamokon. 1998-ban a fõosztály egy PHARE ACE program résztvevõjeként nagyszabású okta-
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tást szervezett a fiatal munkatársak számára, amelynek keretében neves külföldi professzorok
és kutatók tartottak elõadásokat. Az oktatás során – amely a monetáris politikai kutatómunka
számára fontos területek szinte mindegyikét érintette – a legfrissebb tudományos eredmények-
rõl adtak átfogó képet.

2.
A MONETÁRIS POLITIKA ALAKÍTÁSA

A jegybanki politika elsõdleges célja 1995-tõl az infláció fokozatos és fenntartható mérséklése.
A stratégia szintjén ez az elõre bejelentett, csúszó leértékeléses, szûksávos árfolyamrendszer
1995. márciusi bevezetését jelentette. Az elõre bejelentett leértékelési ütem egyrészt megterem-
tette a monetáris politika hitelességét, másrészt kiszámíthatóbbá tette a gazdasági döntések jö-
võbeli hatását. Az említett két követelmény viszonylag szûk árfolyamsáv kialakítását engedte,
de a ±2,25% szélességû sáv így is fontos szerepet töltött be, mivel elõsegítette a devizapiac fejlõ-
dését, ugyanakkor megdrágította a rövid lejáratú spekulatív tõkebeáramlást. Az új árfolyam-
rendszer mindezek következtében úgy tette lehetõvé a kiszámítható árfolyam-alakulást és az
infláció mérséklõdését, hogy eközben a gazdasági növekedés gyorsult, a külsõ egyensúly
jelentõsen javult, az ország elkerülte az adósságcsapdát és a tõkepiacok is gyors fejlõdésnek
indultak.

A kamatpolitika mozgástere a csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben viszonylag szûk és
alapvetõen három tényezõ befolyásolja: az árfolyam sávon belüli lehetséges elmozdulása, a leér-
tékelési ütem csökkentésének mértéke és e csökkentés ütemezése. A jegybank mindvégig olyan
kamatszint fenntartására törekedett, amely a várható inflációt figyelembe véve megfelelõen ma-
gas reálkamatot biztosít. E kamatszint mellett a hazai fizetõeszköz árfolyama a sáv erõs szélén
vagy annak közelében volt, a devizapiaci intervenció pedig a lehetõségekhez képest alacsony
maradt, más szóval a kamatszint nem ösztönözte a spekulatív tõkebeáramlást.

Vezetõi információs rendszerA monetáris politika számára nemcsak az árfolyamrendszer megváltoztatása jelentett kihívást,
hanem a méretében és változatosságában folyamatosan fejlõdõ belsõ pénz- és tõkepiac is. Az
idõszak számtalan új instrumentum és piaci szegmens kifejlõdését hozta magával. Mindez
összefüggött a tõkekorlátozások fokozatos feloldásával, az ország nemzetközi kötelezettségvál-
lalásaival is. Komoly fejlõdésen mentek át a határidõs piacok, a kamatpolitika számára egyre ke-
ményebb korlátot támasztanak a viszonylag szabad tõkeáramlást kihasználó, spekulatív jellegû
devizaügyletek. A leglátványosabban az állampapírpiac fejlõdött: átláthatóvá vált, megnõttek a
sorozatnagyságok, a másodpiac likviditása folyamatosan nõtt, és az egyre hosszabb lejáratú
papírok kibocsátása révén a hozamgörbe mára már 10 éves futamidõig terjed.

A monetáris politikai döntések – kamat- és árfolyam-politikai lépések, az eszköztárat érintõ
változtatások – megalapozásához szükséges a számos forrásból folyamatosan érkezõ informá-
ció feldolgozása és elemzése, valamint a stratégiai és operatív döntési alternatívák felvázolása és
értékelése.

Létrejött és mûködik az OMB-online elnevezésû vezetõi információs rendszer, amely a
Monetáris bizottság tagjait és a döntéshozatalban részt vevõket látja el friss információval.
A negyedévente készülõ monetáris program módszertanának kidolgozása és beépítése a rend-
szeres elemzési keretbe az elmúlt idõszak egyik legfontosabb fejlesztése. A program a három
belföldi jövedelemtulajdonosi szektor – a vállalatok, a háztartások, az államháztartás – és a kül-
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föld pénz- és jövedelemfolyamatainak, finanszírozási képességének fõbb tendenciáit írja le, va-
lamint havi bontású elõrejelzést ad a fõbb makropénzügyi aggregátumokról, a jegybank mérle-
gérõl és a bankrendszer összevont mérlegérõl. A prognózis idõhorizontja változó: minimum 8,
maximum 17 hónap.

Szintén negyedévente készül a Jegybanktanács által tárgyalt. A monetáris politika idõszerû
kérdései címû összefoglaló tanulmány, amely átfogóan elemzi a pénz- és tõkepiaci folyamato-
kat, a reálkamatok és a reálárfolyam szintjét, a monetáris transzmissziós mechanizmust. Mind-
ezekbõl következtetéseket von le, szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg a monetáris politi-
kában, illetve az eszköztárban esedékes változtatásokat illetõen.

Az eszköztár fejlesztése Az elmúlt hat évben a monetáris politika eszköztára folyamatosan fejlõdött. 1995 után fontos
feladatnak bizonyult az eszköztár racionalizálása és normatívvá tétele, aminek legfontosabb ele-
me a különbözõ hosszú lejáratú és kedvezményes hitelkonstrukciók leépítése, megszüntetése
volt. A pénzpiacok fejlõdésével és a bankok közötti verseny erõsödésével párhuzamosan az
MNB azt az elvet tartotta szem elõtt az eszköztár megváltoztatásánál, hogy a lehetõ legkevésbé
avatkozzon be a piaci folyamatokba, és minél inkább a bankközi piacra hagyja a hozamok és a
likviditás rövid távú alakítását. Ennek megfelelõen a forintpiaci eszközöket az MNB a bankrend-
szer likviditásmenedzselési igényeihez igazította és egyszerûsítette.

Az új árfolyamrendszer bevezetését – és a stabilizációs gazdaságpolitika elindítását – köve-
tõen már egy év elteltével megjelentek azok a jelek, amelyek az ország iránti befektetõi bizalom
számottevõ erõsödésére utaltak. Az ország legfontosabb gazdasági mutatóinak javulásával pár-
huzamosan erõsödõ tõkebeáramlás a sterilizált intervención keresztül a jegybankpénz-állo-
mány jelentõs növekedésére vezetett. Ez a jegybankot rövid idõ leforgása alatt abba a helyzetbe
hozta, hogy a hitel helyett betéti jellegû eszközökkel szabályozzon. Az átállás zökkenõmentes
volt, a bankközi kamatok átmenetileg megnõtt változékonysága nem befolyásolta a hosszabb le-
járatok hozamait, illetve a banki betéti és hitelkamatokat.

A jegybank sterilizációs eszközként elõször az 1 éves, majd a 3 hónapos MNB-kötvényt alkal-
mazta. A pénzpiac fejlõdésével párhuzamosan a jegybank fokozatosan kivonult a hosszabb fu-
tamidõkbõl és irányadó kamatát elõször az 1 hónapos, majd a kéthetes lejáraton jegyezte. A fu-
tamidõ rövidítése mellett a jegybank racionalizálta az eszköztárat is, a félreérthetõ
kamatjelzések elkerülése érdekében egyre inkább csak a hozamgörbe egy pontján – az irányadó
kamaton – avatkozott be a pénzpiaci folyamatokba.

Tovább finomította az eszköztárat a kötelezõtartalék-rendszer átlagolási periódusának
2 hétrõl 1 hónapra növelése, amely lehetõvé tette, hogy a költségvetési pénzmozgások havi cik-
lusosságát a bankok likviditásmenedzsmentje hatékonyabban kezelhesse. Mivel az irányadó
eszköz futamideje két hétre csökkent, a tartalékperiódus elején elhelyezett betétek még abban
a periódusban lejárnak, ami azzal együtt, hogy naponta hozzáférhetõ a bankrendszer elõzõ
napi összesített tartalékpozíciója, jelentõsen megkönnyíti a bankok likviditástervezését és
-menedzselését. A jegybank az egynapos futamidõn az irányadó kamat körül szimmetrikus ka-
matfolyosót alakított ki. A kamatfolyosó a bankközi likviditási feszültségek levezetésének ter-
mészetes eszköze, amely jelenlegi formájában azonos, visszafogott mértékben bünteti a felül- és
alultartalékolást, és a bankközi pénzpiac igénybevételére ösztönöz. A ritka és elõre nem látható

1 9 9 5 – 2 0 0 0 A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A

51



nagyobb pénzpiaci zavarok a gyorstenderrel kezelhetõk; ez az új eszköz az orosz válságot követõ
hónapokban sikerrel vizsgázott.

Említésre méltó, hogy az 1 napos lejáraton bevezetett kamatfolyosó, a kéthetes irányadó
instrumentum és a 3 hónapos lejáratú MNB-kötvény együttese teljes mértékben megfelel az
Európai Központi Bank által használt eszköztárnak.

Az eszköztár átalakításában most a kötelezõ tartalékráta-szabályozás átalakítása, a tartalék-
kötelezettség fokozatos csökkentése van soron. Erre a lépésre hatékonysági és versenysemleges-
ségi szempontokból van szükség. A kötelezõ tartalékolás következtében az üzleti szektort szá-
mottevõ jövedelemelvonás terheli. Bár az ebbõl fakadó költség látszólag a bankoknál
jelentkezik, a bankok ezt továbbhárítják ügyfeleikre, akik számára a pénzügyi (hitel-betét) szol-
gáltatások ezzel drágábbak lesznek. A tartalékráta csökkentése az egyéb tényezõk változatlansá-
ga mellett hozzájárulhat a betéti és hitelkamatok közötti különbözet mérséklõdéséhez. A módo-
sítások egy része 2000. július 1-jén lépett életbe, a kötelezõ tartalékráta mértéke 11%-ra
csökkent. 2001 elején egy lépésben a jegybank további 4 százalékponttal viszi lejjebb a kötelezõ
tartalék rátáját, így a már meghirdetett lépésekkel együtt a kötelezõ tartalékráta összességében
az 1995. évi 17%-os szintrõl 2001 közepére 6% körüli értékre mérséklõdik. A tartalékrendszer
módosítása tovább közelíti a hazai szabályozást az Európai Unió gyakorlatához. A jövõben a ha-
zai bankok egyre inkább ki lesznek téve az uniós tagországok bankjai által támasztott verseny-
nek, így fontos, hogy a szabályozási környezet eltérései miatt ne szenvedjenek versenyhátrányt a
nemzetközi piacon.

Hatékony kommunikációA hatékony kommunikáció erõsíti a jegybank hitelességét és javítja a monetáris transzmissziót,
ezért az MNB munkájában is fontos, hogy megfelelõ kommunikációs csatornák álljanak rendel-
kezésre a monetáris politika megismertetésére, s ezek révén párbeszédet folytathasson a gazda-
ság szereplõivel. A Magyar Nemzeti Bank – a jegybanktörvénnyel összhangban – évente publi-
kálja a monetáris politika keretfeltételeit felvázoló Monetáris politikai irányelveket. Az
Irányelvek szerkesztési munkáját a Pénzpolitikai fõosztály végzi. A kiadvány azt mutatja be,
hogy az MNB miként él a reá ruházott felelõsséggel, valamint hogy várhatóan milyen feltevések
alapján és módon jár el a következõ évben.

Az MNB 2000 nyarától kezdõdõen félévente publikálja a Jelentés a pénzügyi stabilitásról
címû elemzést. A kiadványban a jegybank áttekinti és értékeli a pénzügyi rendszert potenciáli-
san fenyegetõ veszélyeket, felméri azok súlyát, bemutatja a pénzügyi stabilitás megõrzéséhez és
erõsítéséhez szükséges eszközöket.

1999-ben létrejött az évi 3–4 alkalommal tanácskozó Pénzpiaci Konzultatív Fórum, ahol a
központi bank a piacvezetõnek számító hitelintézetekkel folytat eszmecserét, a szakmát legin-
kább foglalkoztató, aktuális témákról. A találkozók segítenek a felek gondolkodásának kölcsö-
nös megismerésében: a jegybank értékes információkat szerez a pénzpiac mindennapi mûködé-
sérõl, technikai sajátosságairól, íratlan szabályairól, amit döntéseinél felhasználhat, míg a
bankok elsõ kézbõl ismerhetik meg a jegybanki szabályozás vezérlõ elveit.

2000 nyarára készült el – elsõsorban a jegybank partnerei és az oktatási intézmények számá-
ra, de a tágabb magyar közönségnek is – a Monetáris politika Magyarországon címû áttekintõ ta-
nulmány, bemutatva a monetáris politika történetét, elvi kereteit, gyakorlati mûködtetését és
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eszköztárát. Korábban ilyen – a pénzügyi szféra zsargonjában járatlan olvasók számára is érthe-
tõ – átfogó munka nem jelent meg.

Szervezeti változások A monetáris politika végrehajtását összefogó Pénzpolitikai fõosztály létszáma és szervezeti fel-
építése lényegében változatlan volt az elmúlt öt évben. A létszám az idõszak eleji 30–35 fõvel
szemben jelenleg 30. Ugyanakkor némi hangsúlyeltolódás ment végbe, ami tükrözte a monetá-
ris tervezés és a rövid távú likviditás-elõrejelzés fontosságának növekedését. Elõbb létrejött az
államháztartás likviditási hatásait mérõ és elõrejelzõ Államháztartási osztályt, majd a munkafo-
lyamatok összefüggõ jellege miatt ez összeolvadt a Monetáris tervezési osztállyal, melynek lét-
száma így nagyobb arányt képvisel a fõosztályon belül.

3.
ÜGYNÖKI SZEREP ÉS

TARTALÉKKEZELÉS

A fiskális és monetáris funkciók szétválasztásának megfelelõen a jegybank az állam számára
ügynöki, szolgáltatói feladatokat végez. Az intézményi átalakítások az utóbbi hat évben mentek
végbe, s több lépcsõben jártak szervezeti változásokkal a jegybankban.

A kincstár létrehozását követõen a forintban végzett mûveletekkel ellentétben a devizafor-
galmi mûveleteknél még nem oldódott meg az egységes kincstári rendszer felállítása, ezért a
jegybanknak fel kellett készülnie arra, hogy az egyedi kincstári alanyok számára megbízásos de-
vizaforgalmi mûveleteket hajtson végre. E feladat magában foglalja a kincstári számlavezetettek
körének teljes körû kiszolgálását a nemzetközi fizetések és okmányos mûveletek területén.
A kincstári alanyok számára végzett devizaforgalmi szolgáltatások biztosítják az állami intéz-
mények nemzetközi beszerzéseinek, esetlegesen felmerülõ bevételeinek és a nemzetközi prog-
ramokban való részvételének bankári bonyolítását. Ezeket a szolgáltatásokat 2000 nyarától,
több átszervezést követõen, egységes szervezetben az MNB Bankmûveleti fõosztálya látja el.

Ugyancsak ügynöki feladatokat lát el a jegybank az állam nemzetközi hitelfelvételeinél 1999
óta, ami az adósságkezelési funkciók fokozatos átadásának egy újabb állomása. Az adósságcsere
1997. januári lebonyolítását követõen a jegybank még két évig végezte saját nevében az állam tõ-
kepiaci hitelfelvételeit, miközben az Államadósság Kezelõ Központ (ÁKK) már önállóan látja el
az átvett adósságállomány kezelését. Ezt a kétéves felkészülési idõszakot követõen 1999 január-
jától a devizában denominált hitelek felvételét az állam már saját nevében végzi. Az adósságcse-
réhez kapcsolódó megbízási szerzõdés értelmében a jegybank ettõl kezdve ügynöki funkciókat
lát el, ennek keretében véleményezi az adósságkezelési stratégiát, az ÁKK által a Kincstári Ta-
nács elé terjesztett finanszírozási terveket, részt vesz a nemzetközi hitelfelvételek elõkészítésé-
ben, a tranzakciók lebonyolításában és a jogi dokumentációk elkészítésében.

Az adósságkezeléshez kapcsolódóan 1997 januárjától a jegybank az ÁKK megbízásából saját
nevében hajt végre fedezeti célú származékos (elsõsorban swap-) mûveleteket a nemzetközi
pénzpiacokon, majd ezeket a mûveleteket ellentétes irányban az ÁKK-val megköti. Ezáltal biz-
tosítható, hogy az adósságkezelõ az infrastruktúra kiépítésének költsége nélkül, valamint az
MNB által több év alatt kialakított dokumentációs háttérre támaszkodva és a megszerzett nem-
zetközi limitek kihasználásával hozzáférjen a devizában fennálló adósság kezeléséhez nélkülöz-
hetetlen piaci instrumentumokhoz.

A jegybank múltbeli szerepébõl adódóan ugyancsak ügynöki szerepet lát el az állam nemzet-
közi követeléseinek behajtásában. Ebben a feladatkörben az MNB végzi ezeknek a követelések-
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nek az elsõdleges nyilvántartását, a számszaki egyeztetést az adósokkal, a követelések lebontá-
sának bankári elõkészítését és pénzügyi elszámolását. Emellett a jegybank képviselõi
szakértõként részt vesznek a követeléseket kezelõ Tárcaközi Bizottság munkájában. A követelé-
sek behajtásában az 1995–2000 között eltelt idõszakban több országgal szemben sikerült lezárni
a fennálló nyitott ügyeket, egyeztetni a követeléseket, megegyezni a követelések törlesztésérõl
vagy lebontásáról. Néhány esetben be is fejezõdött a követelések behajtása.

A kereskedelmi banki
tevékenység leállítása

Az MNB a 90-es évek elején a magánszektor hosszú lejáratú forrásokkal való ellátatlanságának
feloldása érdekében bevezette az ún. deviza-betétcserén alapuló konstrukciót, amelynek kereté-
ben a pénzintézeti szektor hosszú lejáratú devizakölcsöneinek betétként történõ elhelyezése el-
lenében az MNB-tõl hosszú lejáratú forintforráshoz jutott, ezáltal képessé vált az átalakuláshoz
szükséges beruházások finanszírozására. Ugyanakkor a konstrukció árfolyam-biztosításként is
szolgált, hiszen a betétcsere levette a bankszektor válláról az árfolyamkockázatot. A kilencvenes
évek második felére megérett a helyzet a konstrukció megszüntetésére, mivel a bankrendszer
forrásszerkezete kedvezõbb irányba tolódott el, és a pénzügyi piacok fejlõdése lehetõvé tette a
bankok számára az árfolyamkockázat kezelését. Ezért a konstrukció 1998 áprilisában megszûnt,
ettõl kezdve az MNB csak a fennálló szerzõdések kifuttatását végzi.

Ugyancsak a kilencvenes évek második felére tehetõ az MNB kivonulása a világbanki prog-
ramokból. A kilencvenes években a jegybank gazdaságpolitikai megfontolásból számos világ-
banki program finanszírozásában vett részt pénzügyi közvetítõként. Ezek közül több program
sikeresen lezárult. Néhány folyamatban levõ program kamatfeltételei a kilencvenes évek máso-
dik felére kedvezõtlenné váltak, ezért 1998-ban döntés született több program lezárásáról és
több mint 1,5 milliárd dollárnyi világbanki kölcsön elõtörlesztésérõl.

Devizatartalék-kezelés:
az alapok lerakásától a
nemzetközi színvonal eléréséig

A jegybank a 90-es évek elején stratégiai döntést hozott arról, hogy az ország devizatartalékai-
nak kezelését szakmailag nemzetközi színvonalon képzett belsõ portfóliókezelõkre bízza. A ki-
lencvenes évek eleje az értékpapírtárca kiépítésének, az alapok megteremtésének idõszaka volt.
Értékpapír-mûveleteket az MNB akkor már évek óta nem végzett, ezért szinte a nulláról indulva
újra meg kellett nyitni az értékpapírszámlákat, megtanulni az üzletek lebonyolításának folya-
matát, felvenni a kapcsolatot partnerekkel, kiképezni a munkatársakat, megismerni a terméke-
ket és a piac mûködésének fõ jellemzõit. Amíg 1991 végén 700 millió dollár nagyságú értékpa-
pírtárcára egy fõ tartalékkezelõ jutott, addig 1993 végén közel hat milliárd dollárnyi portfóliót
már 3 üzletkötõ és 2 bonyolító kezelt. A megcélzott átlagos futamidõ egy év körüli volt, amit
részben a még hiányzó tapasztalatok, részben a még mindig nem megnyugtató adóssághelyzet
indokolt. Az alapok megteremtésének folyamata 1993 közepén, az elsõ (kísérleti) benchmark,
azaz referenciaportfólió indulásával zárult le.

Az elsõ, kísérleti benchmarkportfólió tapasztalatait kiértékelve 1994 közepétõl mindhárom
fõ devizára (USD, DEM, JPY) benchmarkportfóliókat állapított meg az MNB, ezek pillanatnyi
piaci áron történõ kiértékelése azóta is minden hónap végén megtörténik, és ezzel a referencia-
portfólióval szemben méri a jegybank a tartalékok kezelésének eredményességét. Innen számít-
va osztja a jegybank a tartalékokat befektetési és likviditási portfólióra. Az értékpapírtárca mé-
rete az idõszak eleji 6 milliárd dollárról mára 8,1 milliárd dollárra nõtt, ami az operatív
devizatartalékok mintegy 80%-a. Ezzel párhuzamosan a jegybank folyamatosan fejlesztette a
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személyi és technikai feltételeket. A portfóliókezelõk létszáma az idõszakban 4–6 fõ között moz-
gott. A bank nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a nemzetközi értékpapírokat kezelõ munkatár-
sai a lehetõ legmagasabb szintû, nemzetközileg is összevethetõ képzésben részesüljenek, amit
mindvégig sikerült fenntartani. (Ezen osztály feladata még az adósságoldali közép- és hosszú le-
járatú kamat- és devizaárfolyam-fedezeti mûveletek végrehajtása az MNB és ÁKK javára, illetve
a külsõ adósság másodpiacának ápolása.)

A technikai feltételek az üzletkötõterem átépítésével nemzetközi színvonalúvá váltak
1996–1997-ben. Az üzletkötõk munkáját a Reuters, Telerate és Open Bloomberg információs és
elemzõ rendszerek és a Kondor+ pozícióvezetõ és -kiértékelõ rendszer segítik. A fõ számlaveze-
tõkkel on-line számítógépes kapcsolat épült ki, amelyen keresztül a számla helyzete, a bonyolí-
tás folyamata percrõl percre követhetõ. Újabb fejlemény az internet fokozottabb használata,
amely megkönnyíti a hozzáférést az üzleti partnerek által rendelkezésre bocsátott elemzési
anyagokhoz.

A jegybankban a devizatartalék-kezelés döntési hatáskörei 1995-öt követõen folyamatosan
szabályozottá váltak, és ennek eredményeként jelenleg a nemzetközi gyakorlatot pontosan kö-
vetõ háromszintû döntési struktúra mûködik. Az egyes szintek és a hozzájuk kapcsolódó dönté-
si-ellenõrzési jogkörök a következõk:
• Az igazgatóság stratégiai jellegû döntéseket hoz a tartalékkezelési tevékenység kereteirõl.

Meghatározza a tartalékok kívánatos nagyságát és devizaösszetételét. Az igazgatóság a
benchmarkportfóliók felállításával jelzi hozamelvárásait s kockázati preferenciáit az üzlet-
kötõi területnek. Az igazgatóság minden év elején áttekinti az elõzõ év eredményeit, tapasz-
talatait, s dönt az adott évre érvényes devizatartalék-kezelési politikáról.

• Az ALCO, vagyis az eszköz-forrás bizottság – ügyrendjének megfelelõen – 1995 óta gondos-
kodik arról, hogy az igazgatóság által lefektetett elvek a gyakorlatban megvalósuljanak.
Figyelemmel kíséri a tartalék nagyságának alakulását, szükség esetén lépéseket tesz a kívánt
nagyság elérésére. A devizapiaci fejlemények, tendenciák függvényében õ végzi a deviza-
szerkezet igazítását a benchmarkszerkezet körül a megadott sávban. Figyelemmel kíséri a
befektetési portfóliókon elért hozamokat, szükség esetén dönt a befektetési és likviditási
portfóliók arányának változtatásáról, a célduration módosításáról. Az üzletkötõi terület köz-
vetlenül az ALCO-nak jelenti valamennyi pozícióját. Az ALCO szabja meg az üzletkötõi terü-
let limitrendszerét is.

• Az üzletkötõi terület végrehajtó, alapvetõen taktikai döntéseket hozó részleg. Az igazgatóság
által megszabott kereteken belül, az ALCO szoros ellenõrzése mellett végrehajtja a devizatar-
talék kezeléséhez szükséges deviza-, pénz- és tõkepiaci mûveleteket. Munkája során össze-
gyûjti, elemzi és feldolgozza a piaci folyamatokat, s ennek alapján konkrét üzleti javaslatokat
terjeszt az ALCO elé.
A devizatartalék-kezelési terület kiépítése során a fejlett országok központi bankjai szolgál-

tak mintául. Az elmúlt 5–6 év eredményei alapján ma a Magyar Nemzeti Bankban mûködõ
rendszer fõ elemeiben megegyezik ezen országok devizatartalék-kezelési gyakorlatával.

A független kockázatelemzési-
és kezelési szervezet létrehozása

A Magyar Nemzeti Bank – elsõsorban az árfolyamrendszer mûködtetésébõl és a devizatarta-
lék-kezelési tevékenységbõl adódóan – számos pénzügyi kockázati tényezõnek van kitéve. A
jegybank az 1995-tõl bevezetett árfolyamrendszerben vállalt intervenciós kötelezettségének
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megfelelõen a devizapiacon forint ellenében folyamatosan devizát vásárolt, ebbõl adódóan
2000-re fokozatosan mintegy 5,5–6 milliárd euró összegû mérleg szerinti teljes deviza nyitott
pozícióra tett szert, azaz mérlegen belüli és mérleg alatti devizaeszközeinek értéke ennyivel ha-
ladja meg mérlegen belüli és mérleg alatti devizakötelezettségeit. Mindeközben a bruttó deviza-
tartalékok állománya 10 milliárd euró fölé emelkedett, ebbõl következõen a kockázatkezelés je-
lentõsége folyamatosan növekedett.

A pénzügyi kockázatok elemzésére, kezelésére és a (jegy)bankok eszközeivel és forrásaival
való gazdálkodás teljesítményének mérésére a nemzetközi gyakorlatban mindenütt egy függet-
len, közvetlenül a felsõ vezetés alá rendelt szervezetet hoztak létre. Az MNB-ben ilyen független
szervezeti egység korábban nem mûködött. Az 1995-ben elindított szervezeti változásokat köve-
tõen a jegybank 1998. június 1-jén hozta létre a Kockázatelemzési és -kezelési önálló osztályt. Az
új osztály kis létszámmal (3 fõ), fiatal szakemberek bevonásával kezdte meg mûködését, igazga-
tósági tag közvetlen felügyelete alatt. Az osztály feladatköre – a 2000 nyarán végrehajtott átszer-
vezés után – kiegészült a hitelkockázatok kezelésének felelõsségével, ezáltal az MNB-ben a pénz-
ügyi kockázatok elemzése és kezelése egységes szervezetbe és irányítás alá tartozik.

A Kockázatelemzési és -kezelési önálló osztály feladatai a jegybanki mûködésbõl eredõ koc-
kázatok sajátosságainak figyelembevételével kerültek kialakításra. Ennek megfelelõen a szerve-
zeti egység felállításától kezdõdõen:

• a devizatartalékokat kezelõ munkatársaktól és szervezeti egységtõl független szervezeti egy-
ség értékeli a tartalékportfólió teljesítményét; emellett ellátja minden olyan tevékenység tel-
jesítményének és hatékonyságának mérését, amely számottevõen befolyásolja a jegybank
devizában fennálló pozícióit;

• az üzletkötõi területtõl függetlenített szervezet végzi az igazgatóság által meghatározott koc-
kázatvállalási limitek betartását, elvégzi a limitek adminisztrációját; méri a jegybank mûkö-
désébõl fakadó piaci kockázatok nagyságát;

• a KEO vette át az ALCO (eszköz-forrás bizottság) titkári teendõit, az ALCO elé terjesztett je-
lentések tartalmi és formai ellenõrzése, a rendszeres jelentések folyamatos fejlesztése és elõ-
állítása is feladatai közé tartozik;

• a KEO vette át a partnerkockázatok mérséklésére az MNB partnereivel kötött úgynevezett
mark-to-market (azaz a partnerekkel szemben fennálló pozíciók folyamatos piaci kiértéke-
lését biztosító) szerzõdések kezelését;

• a KEO fontos szerepet tölt be az ügyviteli folyamatok fejlesztésében a szabályozottság erõsí-
tésében, a mûködésbõl eredõ kockázatok csökkentésében;

A KEO 1999–2000-ben átfogó belsõ rendszerfejlesztést hajtott végre, amely a jegybank jelen-
legi informatikai infrastruktúrájára építve számottevõen javította a kockázatkezelés hatékony-
ságát. A fejlesztés eredményeképpen a jegybankban lehetõvé vált minden devizában fennálló
pozíció (tehát minden mérlegen belüli és az alatti tétel) valós idejû nyomon követése, minden
tranzakció egységes formátumban történõ dokumentálása, a pozíciók napi szintû piaci értéke-
lése, a különbözõ limitek valós idejû figyelése, az esetleges túllépések automatikus dokumentá-
lása és számos teljesítményértékelési jelentés elõállítása. Ezzel sikerült elérni, hogy az MNB koc-
kázatkezelési tevékenysége összevethetõ legyen az élenjáró nemzetközi pénzügyi intézmények
rendszereivel.
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4.
AZ MNB ÉS A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕ

RENDSZER

A Magyar Nemzeti Banknak alapvetõ feladatán – a nemzeti fizetõeszköz vásárlóerejének védel-
mén – túl fontos funkciója a pénzügyi közvetítõ rendszer stabilitásának, szabályos és zökkenõ-
mentes mûködésének biztosítása, szükség esetén a végsõ hitelezõi (lender of last resort) szerep-
kör ellátása. Ebbe a tevékenységbe – az alig több mint tízéves múltra visszatekintõ kétszintû
bankrendszer fejlõdése során – számos olyan feladat is beletartozott, amelynek ellátását hosszú
távon az MNB nem tekinti jegybanki funkciónak, ugyanakkor a pénzügyi közvetítõ rendszer fej-
lettségének adott szintjén szükséges volt a zavartalan mûködés elõsegítéséhez.

A Nemzeti Bank a pénzügyi stabilitás biztosítására vonatkozó feladatát a pénzügyi közvetí-
tõrendszert szabályozó (Pénzügyminisztérium), illetve felügyelõhatóságokkal együttmûködve
végzi. A jegybank és a felügyelet (BAF, ÁPTF, PSZÁF) közötti munkamegosztásban az MNB fele-
lõssége a pénzügyi közvetítõ rendszer egészének kiegyensúlyozott mûködése, míg a felügyelet
feladata az egyedi bankok (pénzügyi közvetítõk) prudenciális szabálykövetésének, kockázatá-
nak ellenõrzése. A két intézmény közötti feladatmegosztás a gyakorlatban – a felügyelet erõsö-
désével – egyre inkább letisztult. A jegybank feladatainak súlypontja – az egyes hitelintézetek
(pénzügyi közvetítõk) tevékenységének továbbra is szükséges szintû ellenõrzése, figyelemmel
követése és elemzése mellett – eltolódik a pénzügyi közvetítõ rendszer egészének vizsgálata,
elemzése irányába, különös tekintettel a rendszerkockázatot jelentõ, a pénzügyi stabilitást po-
tenciálisan veszélyeztetõ tényezõkre.

A végsõ hitelezõi szerep A bankrendszer, illetve a monetáris eszköztár és környezet fejlõdésével párhuzamosan jelentõ-
sen megváltozott az MNB-nek a bankok finanszírozásában, rövid távú likviditásának biztosítá-
sában játszott szerepe. A kétszintû bankrendszer kialakításakor létrehozott, tevékenységükben
néhány évig még korlátozott, tõke- és forráshiányos bankok szükségképpen rászorultak a refi-
nanszírozási csatornákra. A rövid távú refinanszírozást az MNB kezdetben meghatározott hitel-
keretek bankok közti, alapvetõen normatív leosztásával biztosította. Ezek a folyamatos refinan-
szírozási csatornák fokozatosan leépítésre kerültek, 1993-tól az aktív repó és devizaswap lett a
rövid távú likviditás biztosításának eszköze.

Az új árfolyamrezsim bevezetését követõen megváltozott monetáris környezetben az igény-
be vehetõ repókeretet a bankok mérlegfõösszegéhez igazodva, 1995 óta limitálja az MNB, míg a
„büntetõ” kamatozású keretkiegészítõ repó korlátlanul hozzáférhetõ. Ez az eszközrendszer már
megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Az ugyancsak a rövid távú likviditáshiányt pótló váltó-vi-
szontleszámítolási, illetve exportokmány-leszámítolási és faktoringtevékenységét formálisan
2001. január elsejétõl szünteti meg a jegybank, de ezeket a konstrukciókat már hosszú idõ óta
alig használták a bankok.

A számottevõ devizaforrással rendelkezõ bankok forintlikviditásának biztosítását segítették
a különbözõ lejáratú devizabetét-cserék. Az éven belüli devizabetét-cserét 1993-ig, az éven túlit
1995-ig kínálta a jegybank, míg a projektfinanszírozási célú konstrukció 1995 és 1998 között állt
a bankok rendelkezésére.

A 90-es évek elején a reálgazdasági helyzet rosszabbodásával párhuzamosan a bankrend-
szerben is jelentkezõ problémák elkerülhetetlenné tették, hogy a likviditás normatív biztosítá-
sán túl az MNB végsõ hitelezõként az egy-egy banknál rövidebb-hosszabb ideig jelentkezõ likvi-
ditási nehézségek (válságok) kezelésében is szerepet vállaljon. Az 1992–1994-es konszolidációt
segítõ lépésként a jegybank támogatta, hogy a tõkehelyzet rendezésén túl a bankok likviditása is
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helyreálljon, így a rászoruló bankok esetében 1995 során az indokolt mértékig megvásárolta a
konszolidáció során adott hosszú lejáratú állampapírokat. Néhány kivételes esetben a jegybank
a kötelezõ tartalékelhelyezési kötelezettség alóli felmentéssel is segítette a hitelintézetek likvidi-
táskezelését.

A bankok mûködésében tapasztalható problémák, a kialakult csõd- és csõd közeli helyzetek
ráirányították a figyelmet a bankokkal kapcsolatos gyors és pontos információk elérhetõségé-
nek fontosságára. A pénzügyi rendszer stabilitásáért felelõs jegybank arra törekedett, hogy az
egyedi bankok tekintetében is minél jobb információs bázissal rendelkezzen. Ennek érdekében
hozta létre a Bankfõosztály keretein belül a referensi rendszert, mely jelenlegi struktúráját 1995
második felében nyerte el, amikor az éven túli refinanszírozással foglalkozó munkatársak átke-
rültek az üzleti területeket felügyelõ Nemzetközi Tõkepiaci Fõosztályra, az egyes bankok likvidi-
tási helyzetét nyomon követõ osztályt pedig a bankellenõrzési területen addig mûködõ jelzõ-
szolgálati osztály áthelyezésével sikerült megerõsíteni.

Az ilyen formán életre hívott referensi rendszer munkáját szolgálják az egyes bankok tevé-
kenységének értékelését segítõ standardizált elemzési keretek, mutatószámrendszerek („ügyfél
file” rendszer) kialakítása, melyre 1996-ban került sor, s amelynek továbbfejlesztése folyama-
tos. Az egységes elemzési keretek lehetõvé teszik, hogy a jegybanki felhasználók az egyes ban-
kokra vonatkozóan megbízható, azonos tartalmú, gyorsan áttekinthetõ és értelmezhetõ infor-
mációt, illetve értékelést kapjanak munkájukhoz.

Ugyancsak az egyes bankok helyzetének megítélését segíti az a Bankfõosztályon kialakított
bankminõsítési rendszer, mely statikus és dinamikus mérõszámok (CAEL) és szubjektív ele-
mek felhasználásával értékeli a bankok teljesítményét. A bankminõsítés kialakítását elsõdlege-
sen az egyes hitelintézetek kockázati besorolása, a kockázatos bankok kiszûrésének igénye mo-
tiválta. A bankminõsítés eredményéhez gyakorlati következmények járultak: ettõl függ a
jegybank egyes bankok irányába folytatott refinanszírozási gyakorlata (állampapír-fedezet mel-
letti finanszírozás, a refinanszírozásból való kizárás) és a velük szemben fennálló követelések-
hez kapcsolódó kockázati céltartalék képzése.

A kialakított információs bázis, illetve a helyszíni ellenõrzések segítségével a jegybank folya-
matosan követi az egyes hitelintézetek tevékenységét, s saját hatáskörében tett intézkedéseken
túl mindenkor felhívta az illetékes kormányzati szervezet figyelmét, ha egy-egy bank mûködésé-
ben komoly problémákat látott, vagy beavatkozást tartott szükségesnek.

A konszolidáció és a privatizáció során a bankok többségének helyzete megbízhatóan rende-
zõdött, így az MNB likviditási hitelnyújtási tevékenysége háttérbe szorult. 1997-ben a Postabank
esetében vált szükségessé a jegybanki beavatkozás, mely a végsõ hitelezõi funkció gyakorlásá-
nak iskolapéldájaként tekinthetõ. A bank megrohanását követõen – annak ellenére, hogy ebben
az esetben a jegybank értékelése szerint nem pusztán átmeneti problémáról, hanem jelentõs tõ-
kevesztésrõl, szolvenciagondokról volt szó, mint azt 1996–1998 között számos alkalommal je-
lezte a kormánynak –, ismerve és elfogadva a kormány elkötelezettségét a bank életben tartását,
feltõkésítését illetõen, a rendkívüli mértékû betétkivonás következtében elõálló likviditási vál-
ság kezelése érdekében az MNB konszolidációs állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket vá-
sárolt a banktól, és a normatív repókereten felül is rendelkezésére állt, valamint a Postabank ko-
rábban lekötött devizabetéteinek fedezete mellett likviditási hitelt is nyújtott. Ezt követõen
mentesítette a bankot a kötelezõtartalék-elhelyezés alól, kezdetben két hónapig a teljes kötele-
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zettséget, majd újabb két hónapig a kötelezettség 50%-át érintõen. A likviditási válságba került
intézményekkel kapcsolatos teendõk egységes szabályozásának igényét részben a Postabank
megrohanásakor felmerült problémák és az akkor szerzett tapasztalatok vetették fel.

A pénzpiaci forrásokból kiszoruló, válsághelyzetbe került hitelintézetek helyzetének norma-
tív – és az államkasszát a lehetõ legkisebb mértékben terhelõ – rendezése érdekében az MNB
elnöki utasítással szabályozta a válsághelyzetben lévõ intézményekkel kapcsolatos teendõket.
Az 1998-ban megszületett elnöki utasítás meghatározza likviditási válság esetén a jegybank
szükséges lépéseit, s kimondja, hogy tartósnak ítélt likviditási válságok megoldásában az MNB
szerepvállalása kizárólag állami jóváhagyás mellett lehetséges. Ez az utasítás biztosítja, hogy a
bankrendszer stabilitásának védelme érdekében szükséges végsõ hitelezõi funkciót a jegybank
szabályozott, transzparens módon gyakorolja.

A Reálbank likviditási válságának kezelésére már a fenti utasítás elõírásainak megfelelõen
került sor. Elsõként a kötelezõ tartalék elhelyezése alól mentesítette a jegybank a bankot három
hónapos idõtartamra, majd a Reálbank MNB-nél elhelyezett pénzpiaci betéteinek fedezete mel-
lett likviditási hitelkeretet nyitott a hitelintézet számára.

Bár a jegybank végsõ hitelezõi funkciójától élesen el kell választani, mégis itt érdemes meg-
említeni az MNB-nek a fizetésképtelenné váló pénzintézetek végelszámolásában, felszámolásá-
ban játszott szerepét. 1995-ben döntés született a Dunabank és az Iparbankház piacról való ki-
vezetésérõl, miután tõkéjüket elveszítették, és a privatizációjuk nem járt sikerrel. E bankoknál
az MNB a tulajdonos Pénzügyminisztérium felkérésére és az általa meghatározott keretek
között – a betétkifizetések és a mûködési költségek finanszírozásával, illetve államkötvények vá-
sárlásával, valamint a kötelezõ tartalék elhelyezési kötelezettség alóli felmentéssel – részt vett a
csendes kivezetés pénzügyi lebonyolításában.

A bankok éven túli
refinanszírozása

Mivel a kétszintû bankrendszer kialakításával egyidejûleg nem történt meg a központi bank fis-
kális és kvázi fiskális, illetve kereskedelmi banki funkcióinak következetes leválasztása, a bank-
rendszer hosszú távú forrásellátása, illetve az ilyen források közvetítése is az MNB feladata
maradt.

A hosszú lejáratú refinanszírozási hitelek forrásukat tekintve három, jól elkülöníthetõ
csoportba oszthatók: nemzetközi fejlesztési intézményektõl származó hitelek, kétoldalú külföl-
di forrású hitelek és saját (MNB) forrású hitelek. (A hitelnyújtás és közvetítés közötti különbség-
tétel funkcionális szempontból voltaképpen nem lényeges, hiszen a tevékenység jellegét illetõen
másodlagos, hogy a kormányzati preferenciákat érvényesítõ konstrukciók forrásait külföldi
hitelfelvétel vagy az MNB teremtette.)

Az MNB 1983–1992 között 14 hitelkeret-megállapodást kötött a Világbankkal az energiaha-
tékonyság elõsegítése, az ipar szerkezetátalakításának és exportképességének növelése, a mezõ-
gazdaság különbözõ területeinek fejlesztése, valamint a kereskedelemfejlesztés érdekében.
1991-ben pedig egy hitelkeret-megállapodást kötött az MNB az Európai Beruházási Bankkal,
ipari, turisztikai, környezetvédelmi és energiaracionalizálási projektek finanszírozására.

A kétoldalú külföldi forrásból származó hitelek lényegében kétféle célt szolgáltak. Egyrészt
szigorú kondíciók mellett támogatták a Magyarországon bejegyzett és a hitelt nyújtó ország vál-
lalatainak résztulajdonában lévõ cégek, illetve az adott ország exportjának a finanszírozását,
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másrészt a külföldi ország gazdaságától függetlenül segítették a magyar gazdaság fejlesztését, a
gazdaságpolitikai preferenciák megvalósítását.

A gazdaság szerkezetének átalakítására, fejlesztésére, a privatizáció elõsegítésére irányuló
kormányzati törekvéseket a fent említett külföldi hiteleken túl, saját forrásokkal is segítette az
MNB. A preferált célok között az új magánvállalkozások létrejöttének a támogatása, valamint az
állami vagyon privatizálásához, a csõd- és felszámolási eljárások során felszabadult vagyon el-
adásához szükséges források biztosítása szerepelt. A hitelkondíciók kialakítása során a jegy-
bank következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a kölcsönöket nem kamatmentesen,
saját erõ megkövetelése mellett kell a végsõ hitelfelvevõk rendelkezésére bocsátani, és az állami
vagyon privatizálására nyújtott hiteleket az államadósság törlesztésére kell fordítani.

Az MNB refinanszírozási tevékenysége jól szabályozott keretek között folyik. A refinanszíro-
zásba (állampapír-fedezettel vagy anélkül) bevonható bankok körét a bankminõsítés határozza
meg, míg egy-egy konkrét hitel folyósításáról cenzúraeljárás keretében történik döntés, az ügy-
let nagyságától függõ döntési szinten. A cenzúraeljárás rendjét 1996-tól szabályozza elnöki uta-
sítás, míg a refinanszírozásban való részvétel 1999-tõl kötõdik formálisan is a bankminõsítés-
hez, jóllehet az egyedi döntések meghozatalánál már 1997-tõl folyamatos a bankminõsítés mint
háttérinformáció használata.

A refinanszírozási hitelkonstrukciók többségének kialakítására a nyolcvanas évek végén és a
kilencvenes évek elsõ felében került sor, amikor a gazdálkodó szféra szereplõi még nem voltak
képesek a fejlesztéshez szükséges külsõ források bevonására, nem tudtak nagy számban megje-
lenni önállóan a nemzetközi hitelpiacokon. A jegybank, mint a nemzetközi hitelpiacokon beve-
zetett név, hitelképes adós, vállalta ezt a közvetítõ szerepet. Az állomány akkoriban elérte a
220–240 milliárd forintot. Az utóbbi években az MNB már nem vett részt a felajánlott források
közvetítésében, helyébe néhány esetben a Magyar Fejlesztési Bank lépett. A fennálló, hozzávetõ-
leg 80 milliárd forintot kitevõ refinanszírozási hitelállomány egyharmad része már csak utógon-
dozást igényel, új hitelek nyújtására nincs lehetõség. A törlesztett hitelek visszaforgathatóak,
újra kihelyezhetõek, konstrukciónként más és más idõpontig.

A nem jegybanki tevékenységek leépítésére tett lépések sorozatába illik az MNB azon törek-
vése, hogy a még fennálló hiteleket átadja az MFB-nek. Ezt a lépést a tiszta profilú központi bank
kialakításának szándékán kívül az Európai Unió elõírásai is indokolttá teszik. Az átadás részle-
teirõl jelenleg is folynak a tárgyalások.

A jegybank mint a kormány
tanácsadója

A pénzügyi rendszer stabilitásának megõrzése érdekében a kétszintû bankrendszer kialakulását
követõ idõszakban a jegybank tevékenyen közremûködött a bankrendszert érintõ kormányzati
döntések elõkészítésében, olykor meghozatalában. Az 1992–1994 között végrehajtott hitel-
bank- és adóskonszolidáció feltételrendszere kialakításában közvetlenül nem vett részt az MNB,
ugyanakkor nagy súlyt fektetett a bankok által kötelezõen készített konszolidációs programok
érdemi bírálatára és végrehajtásának nyomon követésére. A kisbankok esetében – mérlegelve a
késõbbi privatizációs esélyeket – az állami feltõkésítésnél jobb megoldásnak tartotta a piacról
való csendes kivezetést.

A konszolidációs folyamat befejeztével – a bankok szabályozottságának a javulása és az óva-
tos banki magatartás általánossá válása nyomán – megkezdõdhetett az állami tulajdonú bankok
privatizációja. Az esetek többségében a jegybank aktívan részt vett az ÁPV Rt. döntéselõ-
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készítési munkájában. Az MNB – a bankrendszer hosszú távú stabilitása érdekében – mind a
tenderek kiírásakor, mind pedig az ajánlatok elbírálásakor arra törekedett, hogy az állami ban-
kok tõkeerõs, jó hírû stratégiai befektetõk tulajdonába kerüljenek, akik a bankrendszer fejlõdé-
sét elõsegítõ szellemi tõkét is biztosítani tudják.

A tartósan állami tulajdonban levõ szakosított pénzintézetek (Eximbank, Magyar Fejlesztési
Bank, Földhitel és Jelzálogbank) esetében – a szabályozáson túl – a feladatkörök és a hosszú távú
stratégiák kialakítását véleményezte az MNB.

A fenti tevékenységek számos konfliktus forrásává váltak, fölöslegesen terhelve a kormány
és a jegybank viszonyát. Az MNB nemegyszer került olyan helyzetbe, amikor az érdemi döntése-
ket befolyásolni nem tudta, de formális részvétele a kormányzati egyeztetésekben szakmai
szempontból kétséges döntéseket hitelesített. Ezért a vizsgált idõszak második felében – a tevé-
kenységi kör tisztításával párhuzamosan – fokozatosan visszavonult az ilyen irányú szerepvál-
lalásokból. (1997 végétõl már nem vesz részt az Eximbank, illetve a Mehib döntéshozó testüle-
teiben sem.) Az 1998-as kormányváltást követõen ez irányú politikája találkozott a kormány
elképzeléseivel.

Együttmûködés a felügyelettel Az áttekintett idõszakban mind karakterisztikusabbá vált a Magyar Nemzeti Bank és a bankokat
felügyelõ szervezet (BAF, ÁPTF, PSZÁF) közötti felelõsségmegosztás, tevékenység-szétválasz-
tás. Ezzel egyidejûleg erõsödött és formalizálódott a két intézmény közötti együttmûködés, amit
1994 óta írásban lefektetett, évente megújított szerzõdések szabályoznak. A gyakorlatban az
együttmûködés az egyedi bankokkal és a bankrendszer egészével kapcsolatos információk és
elemzések cseréjén túl kiterjed az ellenõrzési programok egyeztetésére, a zárótárgyalásokon
való kölcsönös részvételre, a jegyzõkönyvek átadására, az adatgyûjtési tevékenység összehango-
lására és a gyûjtött adatok cseréjére, illetve – mint arról már szó volt – a szabályozási és az enge-
délyezési tevékenységre.

A központi bank és a felügyelet között mind egyértelmûbbé váló felelõsség-megosztás megfelel
azon fejlett országok gyakorlatának, melyekben a pénzintézetek felügyelete a jegybanktól elkülö-
nült szervezetben mûködik. Ebben a rendszerben az MNB a pénzügyi közvetítõ rendszer egészé-
nek stabilitásáért visel felelõsséget. Így megváltozott az MNB „bankokkal kapcsolatos” tevékeny-
ségének fókusza: míg a 90-es évek közepén az egyes bankokat vagy banki csoportokat érintõ
problémák kezelése kötötte le az e célra allokált erõforrások jelentõs részét, addig az idõszak végére
az MNB – az egyes hitelintézetek tevékenységének továbbra is szükséges szintû figyelemmel köve-
tése és elemzése mellett – a pénzügyi közvetítõ rendszer egészének vizsgálatára, elemzésére kon-
centrálja figyelmét, különös tekintettel a rendszerkockázatot jelentõ tényezõkre.

Az elmondottakon túl a pénz- és tõkepiacok fejlõdése szükségessé és indokolttá tette, hogy
átfogó elemzõ és értékelõ tevékenységét a bankrendszer mellett a pénzügyi közvetítõ rendszer
más szegmenseire is – a befektetési szolgáltatókra, a biztosítóintézetekre, a nyugdíjpénztárakra,
a befektetési alapkezelõkre és a pénzügyi szolgáltatókra – kiterjessze a jegybank. Az elemzési ke-
retek, a szükséges adatbázis kialakítását követõen a jövõben rendszeresen készülnek jelentések
a pénzügyi közvetítésben mind nagyobb szerepet játszó nem banki intézményekrõl. A 2000
szeptemberében elõször megjelent „Jelentés a pénzügyi stabilitásról” c. kiadványnak már része
volt e pénzügyi közvetítõk tevékenységének a bemutatása. A bankokról készített elemzések
ugyanakkor egyre inkább „konszolidált szemléletûek”, az egyes bankok helyzetének, kockázata-
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inak felmérése a csoportjukba tartozó nem banki pénzügyi közvetítõk pozícióinak figyelembe-
vételével történik.

A jegybanki elemzõ munka a pénzügyi közvetítõrendszer elemeirõl készített negyedéves
elemzéseken túl esetenként kiterjedt a bankrendszerre vonatkozó hosszabb távú elõrejelzések
készítésére, a banki hatékonyság, versenyképesség vizsgálatára. E tevékenység eredményeit jól
tükrözik az MNB e tárgyban megjelent rendszeres publikációi, így a félévente közreadott riport a
bankrendszer fejlõdésérõl, a kétévente készülõ stratégiai elõrejelzések, melyeket kérdõíves fel-
mérésekre alapoztunk, valamint az MNB füzetekben és mûhelytanulmányokban megjelenõ ku-
tatási beszámolók.

A rendszer egészének biztonságáért viselt felelõsség indokolta a jegybanki kiadványok köré-
nek bõvítését. A jövõben rendszeresen megjelenõ „Jelentés a pénzügyi stabilitásról” címû kiad-
vány célja, hogy „…a Magyar Nemzeti Bank áttekintse és értékelje a pénzügyi rendszert poten-
ciálisan fenyegetõ veszélyeket, felmérje azok súlyát, bemutassa a pénzügyi stabilitás megõrzésé-
hez és erõsítéséhez szükséges eszközöket…”. Ilyen témájú kiadvány készítése a nemzetközi
gyakorlatban is újdonságnak számít, mindössze néhány ország központi bankja (pl. Bank of
England, Riksbank) ad ki stabilitási jelentést.

A jegybank 1998-ban indította el a bankrendszeri kockázatok nagyságának felmérésére, va-
lamint a kockázatok kezelésére irányuló banki magatartás és a felhasznált eszközrendszer feltér-
képezésére irányuló vizsgálatokat. Egyedi adatkérésre alapozva értékelte a bankok, illetve a
bankrendszer egészének kamat-, árfolyam-, csoport- és hitelkockázati kitettségét, valamint
kockázatkezelését. Az adott kockázattípusra vonatkozó vizsgálatok befejeztével a kereskedelmi
bankok visszajelzést kaptak a bankrendszer, illetve saját bankjuk kockázati kitettségérõl, az
egyes kockázatkezelési módszerek, technikák alkalmazásáról, elterjedtségérõl; bankjuk relatív
helyzetérõl, esetleges hiányosságairól. E vizsgálatok a bankok megítélése szerint is hozzájárul-
nak az intézmények kockázatfelismerési és -kezelõ képességének javulásához, ezen keresztül a
rendszerkockázat mérséklõdéséhez. A közelmúltban elindultak a bankok mûködési kockázatá-
nak felmérését célzó munkák.

Az ázsiai és az orosz válságot követõen a legfontosabb nemzetközi pénzügyi intézmények fi-
gyelmének központjába is a pénzügyi stabilitás fenntarthatósága került. A Világbank és az IMF
„Financial Stability Assessment Program” címmel közös projektet indított, melynek célja a
pénzügyi stabilitást jellemzõ mikro és makro indikátorrendszer kidolgozása, annak meghatáro-
zása, hogy melyek azok a mennyiségi és minõségi paraméterek, amelyek alapján egy ország
pénzügyi rendszere stabilnak tekinthetõ. A program bevezetõ (pilot) részében Magyarország is
részt vett. A vizsgálat egyértelmûen pozitív eredménnyel zárult, megállapította, hogy Magyaror-
szág stabil pénzügyi rendszerrel rendelkezik, de kritikát fogalmazott meg a pénzügyi rendszer
kockázatkezelési képességét illetõen. Részben az FSAP-program nyomán a jegybank megkezdte
azoknak a stresszteszt-számításoknak a kidolgozását, amelyek választ adnak arra, hogy a ban-
kok által vállalt piaci és hitelkockázatok adott szintje mellett bizonyos feltételezett (szélsõséges,
de lehetséges) változások hogyan hatnak a banki portfóliók értékére.

Az elemzõ munka nagymértékben támaszkodik a referensi rendszeren keresztül megszerez-
hetõ információkra. A bankreferensek maguk is aktív részesei az egyedi banki értékeléseken túl-
mutató kutatómunkának, mellettük azonban dolgoznak szakértõk, akik kizárólag stratégiai
kérdésekkel, rendszerszintû problémák értékelésével foglalkoznak. Mivel a terület tevékenysé-
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gének fokozatos átalakulásával ezekre az átfogó kérdésekre egyre nagyobb hangsúly helyezõdik,
az MNB-ben fokozatosan csoportosítottak át szakértõket az Összefoglaló osztály munkájának
támogatására.

Szabályozás,
jogszabály-elõkészítés

A pénzügyi közvetítés intézményrendszerének és környezeti feltételeinek megfelelõ szabályozá-
sa alapvetõen szükséges a közvetítõrendszer stabilitásának a biztosításához. Ezért az MNB mind
a mai napig meghatározó szerepet tölt be – az elsõdlegesen a Pénzügyminisztérium felelõsségi
körébe tartozó – a pénzügyi közvetítési rendszert érintõ jogszabály- és rendeletalkotásban. Ezt a
tevékenységet az MNB a jegybanktörvény alapján végzi, miszerint: „az MNB véleményezi a kor-
mányzati gazdaságpolitikával kapcsolatos jogszabályokat”, illetve „feladatai ellátása során
együttmûködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével”.

A felhatalmazás alapján az MNB számos – feladataival kapcsolatos, de a saját szabályozói
hatáskörén kívüli – jogszabály elõkészítésében mûködött közre szakértõként. Szabályozói tevé-
kenységének legfontosabb alapelve a pénzügyi közvetítõ rendszer rendszerkockázatainak felde-
rítése és kiküszöbölése volt. Ezenkívül kiemelt figyelmet fordított az Európai Unióhoz való csat-
lakozás jogszabályi oldalról történõ elõsegítésére, a jogharmonizáció véghezvitelére. A jegybank
minden tõle telhetõt megtett annak érdekében, hogy Magyarországon hatékony és versenyké-
pes intézményi infrastruktúra fejlõdjön ki. A gyakorlati munka során messzemenõen figyelem-
be vette és érvényesítette a fogyasztóvédelem, a hazai pénzügyi intézmények és befektetési vál-
lalkozások fejlesztésének, a nemzetközi szabványoknak megfelelõ piac kialakításának, a
világszínvonalú szolgáltatások nyújtásához szükséges pénzügyi háttérintézmények létrehozásá-
nak szempontjait.

Az 1995–2000 közötti idõszakban az MNB részvételével készült jogszabályok közül kiemel-
kedik a pénzintézeti törvényt módosító hitelintézeti törvény, valamint az új értékpapírtörvény,
amely meghatározta a pénz- és tõkepiacok intézményi kereteit, a pénz- és tõkepiacra való belé-
pés, illetve mûködés feltételeit és speciális szabályait.

A monetáris politikai szempontból is elsõdlegesen fontos pénzügyi közvetítõi kör, a hitelin-
tézeti szektor szabályozási reformjának elsõ lépése a szóban forgó idõszakban az 1997-ben ha-
tályba lépett hitelintézeti törvény volt. A korábban a befektetési szolgáltatásokban való közvet-
len részvételtõl eltiltott hitelintézetek univerzális banki tevékenységének lehetõvé tétele jelentõs
fordulat volt, mivel megszüntette az európai pénzügyi intézményrendszer fejlõdési vonalától
való eltérést. Az új törvény megalkotására a gyakorlati tapasztalatok, a Bázeli Bankfelügyeleti
Bizottság idõközben elkészült ajánlásai és az EU ennek alapján álló pénzügyi szolgáltatási direk-
tívái ismeretében került sor. Az új törvény intézményi, tevékenységi és prudenciális szabályai
elsõ lépcsõként minõsíthetõk a korszerû európai bankszabályozás kialakítása felé, melynek kö-
vetkezõ állomását a pénz- és tõkepiaci szabályozás 2000. évi reformja jelentette. Az 1997. évi hi-
telintézeti törvény (Hpt) ezenkívül elvi jelentõségû utat nyitott külföldi hitelintézetek magyaror-
szági fiókalapítása elõtt, szigorúbb tartalékolási és tevékenységi szabályokat vezetett be, igen
nagy figyelmet fordított a hitelintézetek egyre szélesebb körû jogosítványokkal való felruházásá-
val párhuzamosan a biztonságos mûködésüket elõsegítõ szabályozás kialakítására, így a tõke-
követelményekre és a megbízható tulajdonosi háttér megkövetelésére.

A szigorúbb szabályozási környezetet kívánatosnak tartó MNB-álláspontot elsõsorban a
banküzemnek azon sajátossága vezérelte, hogy a hitelintézetek legnagyobbrészt más pénzével
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dolgoznak, saját tõkéjüknek ezért elsõdleges célja, hogy fedezetet nyújtson veszteségek esetére,
amelyek valószínûsége egy kialakulóban lévõ piacgazdaságban nagyobb, mint egy fejlett, meg-
állapodott helyzetûben.

E szabályozási reformfolyamatban a rendszer biztonsága szempontjából kiemelendõ volt a
felügyeleti szabályozás kérdése. A pénzügyi intézményrendszer felügyeleti gyakorlatában az
MNB következetesen képviselt elve a felügyeleti és a jegybanki tevékenység szigorú elválasztása.
Az 1996. évi törvény mindazon tevékenységek engedélyezését kizárólagosan a felügyelet hatás-
körébe utalta, amelynek speciális (pl. a devizahatósági funkcióból adódó) ok következtében
nem volt célszerû az MNB-nél maradnia. A 2000-es módosítás tovább szûkíti ezt a kört. Az ala-
pítási és a tevékenységi engedélyezéssel kapcsolatban ugyanakkor az MNB számos témában vé-
leményezõ, tanácsadó szerepkört vállalt, azaz szakértelmét továbbra is rendelkezésre bocsátja.
Egy hitelintézet piacról való kivezetésének igen nehéz és súlyos anyagi konzekvenciákkal járó el-
döntésében ugyanakkor – egyértelmûen megállapítható egyéni felelõsség mellett – az MNB
elnöke is részt vesz. A pénzügyi intézmények által devizában végezhetõ tevékenységek engedé-
lyezésének jogát az MNB ugyancsak átadta a felügyeletnek, a tevékenységi szabályokat azonban
– devizahatóságként és a devizamûveletek széles körében jártas gyakorló bankként – továbbra
is maga alakítja ki.

Az MNB közremûködött a törvényhez kapcsolódó, kiegészítõ jellegû rendeletek megalkotá-
sában is. Egyfelõl a magyar bankok a nemzetközi hitelkapcsolatokban való fokozódó részvétele,
másfelõl az ázsiai és orosz pénzügyi válság lehetõségének prognosztizálása alapján az MNB kez-
deményezte az országkockázati szabályozás bevezetését, amelynek nagy szerepe volt abban,
hogy az ország hitelintézeteit a bekövetkezõ válság felkészülten érte.

Az 1999-ben indult pénz- és tõkepiaci szabályozási reform alapvetõ céljai közül az MNB az
EU direktíváival való teljes összhang megteremtését, a piaci innovációk kezelésére alkalmas
korszerû kockázatvállalási szabályok meghozatalát és implementálását tartotta elsõdlegesnek.

Mindkét elvárásban közös elem volt a csoportszintû kockázatmérésre alkalmas konszolidált
felügyeleti módszerek törvénybe építése, illetve az EU tõkemegfelelési direktíváinak teljes körû
átvétele annak érdekében, hogy a magyar pénz- és tõkepiaci intézmények prudenciális szabá-
lyozása a nemzetközi standardoknak megfeleljen. E folyamaton belül fontos állomás a kereske-
dési könyvi szabályozás, azaz a piaci kockázatok kezelésérõl szóló jogi szabályozás kialakítása.
Az egyes uniós direktívák honosításában a bank szakértõi tartalmi feldolgozással, a magyar jog-
szabályokkal való összehasonlítások elkészítésével és szakvélemények írásával vettek részt a
Pénzügyminisztérium által szervezett munkabizottságok keretében. Az elmúlt két évben az
MNB számos önálló elemzést, javaslatot készített, jelentõs szakértõi kapacitások felhasználásá-
val a hazai szabályozási rendszer uniós normáknak való megfeleltetése érdekében (lásd: szövet-
kezeti hitelintézeti szektor korszerûsítése, csõdjogi szabályozás alakítása, kockázatkezelési sza-
bályok).

Az MNB a magyar befektetési szolgáltatók versenyképességének biztosítása, a gazdasági élet
szereplõinek kifogástalan kiszolgálása érdekében alapvetõ fontosságúnak tartja a tõkepiac in-
tézményeinek fejlesztését, ezért folyamatosan közremûködött létrehozásukban, mûködtetésük-
ben és szabályozásukban. A magyar pénz- és tõkepiaci intézményi szerkezet kezdeti sajátossága
volt a hitelintézeti és a befektetési szolgáltatások formai elválasztása, melyet a bankok oldaláról
az 1997. évi reform épített le. Az 1996. évi értékpapírtörvény fektette le a befektetési szolgáltatá-
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sok tartalmi elõírásait és a befektetési vállalkozások, az értékpapír-elszámolóház és a tõzsdék
alapvetõ (alapítási, tevékenységi, mûködési) szabályait.

Az értékpapírtörvény 1999-ben kezdõdött és jelenleg is tartó módosításában az MNB a hitel-
intézeti törvény novellájánál képviselt elvek szerint fejtette ki véleményét. A cél az EU-
normáknak való megfelelés, korszerû prudenciális szabályozás és befektetõvédelem a rendszer-
kockázat minimalizálása érdekében, mindemellett a majdani egységes EU-piacon verseny-
semleges és hatékony szabályozói környezet kialakítása a hazai befektetési szolgáltatók számá-
ra. Az MNB jelentõs szerepet vállalt az új törvény alapelveinek és részletszabályainak
kidolgozásában.

E szabályozási reform fontos elemei többek között az értékpapírjogi liberalizáció, EU-
konform tevékenységi és mûködési szabályok, illetve a rendszerkockázat szempontjából ki-
emelten kezelendõ elszámolásforgalmi és az elszámolóházi tevékenységek biztonságos vitelérõl
szóló szabályozás is.

Az univerzálódó pénzügyi piacokon, a dezintermediáció növekedésével a nem banki pénz-
ügyi közvetítõk szerepe megnõ. Az MNB ezért kezdetektõl fogva aktív szerepet játszik a nagy
intézményi befektetõk, a befektetési alapok és a nyugdíjpénztárak, biztosítók szabályozásának
kialakításában és annak a szabályozási reform során történõ átalakításában, illetõleg folyamato-
san figyelemmel kísérve a tõkepiac mûködését, részt vesz a meglévõ szabályok módosításában.

Az MNB részt vesz a pénz- és tõkepiaci szabályokhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok elõké-
szítõ munkálataiban is (a hazai pénzmosási, versenyjogi szabályok mellett kiemelendõ a fo-
gyasztóvédelem területe). Az MNB két fõ célja a nem szakmabeli ügyfél számára is érthetõ, az õt
döntési helyzetbe hozó információ biztosítása a tisztességtelen reklám tiltásával, valamint az
ügyfelek pénzének lehetõ legnagyobb védelmét garantáló szükséghelyzeti eljárások kötelezõvé
tétele.

A Magyar Nemzeti Bank igyekszik kezdeményezõ szerepet betölteni a hazai pénz- és tõkepi-
aci szabályozások meghozatalakor. Ilyen jellegû szabályozási kihívások a következõ idõszakban
többek között a határon átnyúló szolgáltatások szabályozása – melyek immár tevékenységi sza-
bályozást igényelnek – az új hitelkockázat-kezelési eljárások és az univerzálódás további lehet-
séges irányainak kérdései.

Helyszíni ellenõrzés Az 1992-ben bekövetkezett bankcsõdök rávilágítottak a felügyeleti munka gyengeségeire, a
helyszíni ellenõrzés hiányosságaira, a jegybank és a bankfelügyelet együttmûködésének fontos-
ságára. A jegybank szükségesnek látta egy olyan szervezeti egység létrehozását (Bankellenõrzési
fõosztály 1993. január 1-jétõl), amelynek segítségével érvényt tud szerezni a törvényi és egyéb
jogszabályi elõírásoknak, MNB-rendelkezéseknek, és szabálykövetésre készteti a bankszektor
szereplõit. A helyszíni ellenõrzés erõsítését a likviditási válságok kezelésében játszott végsõ hite-
lezõi szerep is indokolttá tette.

Az ellenõrzések jogszabályi hátterét a hitelintézeti és a jegybanktörvény alkotják, amelyek
meghatározzák a jegybanki ellenõrzés területeit és kompetenciáját. A helyszíni ellenõrzés kiter-
jed a devizajogszabályok, a pénzforgalmi rendelkezés, a jegybanki kötelezõtartalék-elõírások
betartására, a statisztikai adatszolgáltatás helyességére, a refinanszírozási hitelezési gyakorlat,
valamint a pénzfeldolgozási és a pénzváltási tevékenység vizsgálatára.
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A kezdeti idõszakban a jegybanki hatáskörbe tartozó témákon kívül – felügyeleti megbízás
alapján – az ellenõrzés a prudenciális kérdésekre is kiterjedt. 1994-tõl a jegybank és a felügyelet
minden évben együttmûködési megállapodás keretében hangolja össze az ellenõrzési tevékeny-
ségét. 1995-tõl a felügyelet nem ad megbízást prudenciális ellenõrzésre az MNB-nek, azt saját
apparátusával, illetve könyvvizsgáló cégek bevonásával végzi.

Így az ellenõrzés a jegybank hatáskörébe tartozó tevékenységek vizsgálatára szorítkozik. Az
ellenõrizendõ intézmények köre a jegybanktörvény 1996. évi módosítását követõen a befekteté-
si szolgáltatókkal és az elszámolóházakkal bõvült.

Az igazgatóság által elfogadott munkaterv szerint végzett jegybanki revízió az elmúlt idõszak-
ban lefedte az egész bankrendszert, a piacvezetõ brókercégeket, a legnagyobb pénzfeldolgozókat
és nagy számban a vállalkozásokat is. A feladatok letisztulásával, az ellenõrzési tevékenység erõ-
forrás-orientált tervezésével sikerült elérni, hogy a fõosztály rugalmasan, a preferenciák változásá-
ra gyorsan reagálva, alakítsa munkáját. Míg 1998 második felében, 1999 elején a devizahatósági
korlátozások kikényszerítésére, különösen a rövid tõkemozgásokban a monetáris szempontból
rendkívül érzékeny tõkebeáramlás megfelelõ keretek között tartása kapott hangsúlyt, 1999-ben
alapvetõen a pénzforgalmi szereplõknek a dátumváltásra való felkészülését követtük nyomon.
2000-ben pedig újólag a tartalékelkerülõ technikák kiszûrése volt legfontosabb feladatunk.

A feltárt hiányosságokat minden esetben intézkedés követi. Az MNB feladatokat ír elõ az el-
lenõrzött intézménynek, melyeknek határidõre történõ betartását figyelemmel kíséri. A kötele-
zõtartalék-elõírások és a refinanszírozási szerzõdések megsértését az MNB normatív módon
szankcionálja, míg más súlyos szabálysértések esetében felügyeleti bírság kiszabását kezdemé-
nyezi.

Az idõszak elején a helyszíni ellenõrzés egy részét még a funkcionális fõosztályok végezték,
felügyelték, számos, egymástól elkülönült szervezeti egység foglalkozott ilyen irányú tevékeny-
séggel. A szervezet átalakítását követõen ma már egy helyen, a Bankellenõrzési fõosztály kerete-
in belül, illetve a fõosztály szakmai irányítása mellett a területi igazgatóságokon zajlik ez a
munka.

5.
DEVIZASZABÁLYOZÁS

Az 1991. évi LX. törvény (a jegybanktörvény) a devizagazdálkodás központi szerveként a Ma-
gyar Nemzeti Bankot jelöli meg. A devizáról szóló, 1995. évi XCV. törvény 72. §-a alapján a pénz-
ügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke együttesen alakítja a devizapolitika céljait és az
azok megvalósítását szolgáló eszközrendszert, devizahatóságként e törvény a Magyar Nemzeti
Bankot nevesíti.

A jogi keretek alapján az MNB a devizamûveletekkel kapcsolatosan szabályozó feladatokat lát
el – jegybanki rendelkezés alkotó, a törvény és kormányrendelet tekintetében társelõterjesztõ –, a
törvény felhatalmazása alapján engedélyeket ad ki, illetve ellenõrzi a szabályok betartását.

ElõzményekA devizaszabályozást 1996-ig – bár egyes elõírások fokozatosan lazultak – a kötöttség jellemez-
te, a devizamûveletek többsége engedélyhez kötött volt, ez a tevékenység az MNB-n belül igen je-
lentõs súlyt képviselt. A szabályokból néhány jellemzõt kiemelve: a belföldieknek a megszerzett
devizát, valutát forintra kellett váltaniuk, és – bár idõrõl idõre emelkedett – korlátozott volt a
magánszemélyek által utazási célra igénybe vehetõ valutakeret.
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A (tervszerû) devizagazdálkodást jellemzõ szigorú szabályok oldása az 1980-as évek végén
kezdõdött meg. A reformlépésekbe illeszkedõen, összhangban a gazdaság diktálta racionalitás-
sal, a külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló 1988. évi XXIV. törvény a külföldiek szá-
mára megnyugtató módon szabályozta az invesztíciós tevékenységet a befektetett tõke és annak
hozama konvertibilis devizára való átválthatóságának deklarálásával.

A külkereskedelmi tevékenység végzése már nem kötõdött engedélyhez, a devizához jutás
korlátai (import, devizakeret) fokozatosan feloldásra kerültek. Míg eleinte a devizakereskede-
lem és a külföldi készpénzellátás a jegybanki feladatok közé tartozott, e kereskedelem természe-
tesen az MNB által közölt árfolyamon folyt, a 90-es évek elsõ felében fokozatosan szabadabbá
vált a bankok számára a devizapiac.

A valutafizetés elterjedésének, illetve a fekete valutakereskedelem visszaszorításának érde-
kében 1991-tõl a pénzváltási tevékenység engedélyezése sokkal szabadabbá vált, az egyéni vál-
lalkozók is folytathattak ilyen tevékenységet.

A 90-es évek elsõ felében Magyarország aláírta a társulási szerzõdést az Európai Közösség-
gel, illetve jelezte belépési szándékát az OECD-be. Nyilvánvalóvá vált, hogy a devizaszabályokat
folyamatosan közelíteni kell a tagországok liberalizált szabályaihoz.

Az 1995. évi devizatörvény A gazdaság stabilitását és a piacépítést szolgáló intézkedések sorába illeszkedett a devizaszabá-
lyozás jelentõs átalakítása.

Az 1996-ban megvalósult OECD-csatlakozást megelõzõ elõkészítõ munka kulcsterülete volt
a devizaliberalizálásról – magyar részrõl az MNB szakemberei vezetésével – folytatott tárgyalás.
A piaci viszonyok erõsítése, a nemzetközi gazdasági szervezetekhez történõ csatlakozás célja
jelölte ki azt az irányt, amerre a devizaszabályozás átalakítása haladt.

A PM és az MNB alapos elõkészítés után alakította ki a 1995. évi XCV. törvény szövegja-
vaslatát.

A törvény a következõ elveket tükrözi:

• A szabályozás a korábbi kötött devizagazdálkodás – sokszor ad hoc – részleges feloldásán
alapuló elõírásokhoz képest egyértelmûen a tudatos liberalizálás tendenciáját tükrözte.

• A folyó mûveletek gyakorlatilag korlátlanul liberalizálttá váltak.

• Óvatosabb a szabályozás a tõkemûveletek végzésében.

• Erõsebbek a korlátozások a külföldre irányuló devizamûveletekben a belföldiek számára, li-
berálisabb szabályok a külföldi tõkebeáramlás elõsegítésére.

• A szabályok célja mérsékelni a forint elleni spekulációs támadások veszélyét.

• A – fõként a korábbi negatív reálkamatoknak és a magas inflációnak betudhatóan – jelentõs
összegû lakossági devizamegtakarításokat különleges garanciális szabályok védik.

• A hitelintézetek számára a banküzemi sajátosságok elismerése következtében több mûvelet
megengedett, mint más devizabelföldieknek, ugyanakkor a külsõ devizaforrások külföldi ki-
helyezését érintõ sajátos korlát érvényesül.

• A szabályok egy része prudenciális, illetve belsõ piacvédõ elemeket is tartalmaz (pl. belföldi
szolgáltatók igénybevételének kényszere).
Ez a kötött devizagazdálkodással gyökeresen szakító szabályozás bátor szakmai lépés volt,

amennyiben a jegybank a PM-mel egyetértésben a törékeny külsõ egyensúly problémájának
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megoldását nem az adminisztratív kötöttségekben, hanem a piaci viszonyok ésszerû erõsítésé-
ben látta.

A devizatörvény 1995-ben elfogadott változatának néhány fõ eleme a következõ.
Az áruk, szolgáltatások adásvétele kapcsán a forint konvertibilissé vált, szabadon átváltható

konvertibilis devizára, illetve a külföldiek az így keletkezett forintbevételükért devizát vásárol-
hatnak. A magyar magánszemélyek is szabadon vásárolhatnak ilyen célokra külföldi fizetõesz-
közt, és átutalhatják azt külföldre. E körben lényegesen szabadabbá vált az utazáshoz vehetõ va-
luta kerete, a kártyahasználat esetén pedig már ettõl az idõponttól nem érvényesültek
összegkorlátok. E törvény alapján a belföldiek jelentõs szabadsággal vehettek részt külföldi köz-
vetlen befektetésekben. A külföldiek számára a portfólióbefektetések körében a részvényvásár-
láson túl szabaddá vált a forintban denominált, egy évnél hosszabb lejáratú kamatozó papírok
megvétele, eladása.

Néhány további fontos szabály az 1995. évi XCV. törvénybõl:

• A belföldiek közötti, valamint a belföldiek és külföldiek közötti fizetési szabályok a forint
szerepének erõsítését célozzák.

• A könnyen megvalósítható forintspekuláció kivédésének egyik eszköze a külföldiek konver-
tibilis forintszámlája, amely a devizakülföldi szabadon végezhetõ folyó és tõkemûveletekbõl
származó forintbevételeinek kamatozó elhelyezését teszi lehetõvé, mivel az igazolatlan ere-
detû, illetve az egyszerû konverzióból származó forintot csak a nem kamatozó számlára he-
lyezheti a külföldi.

• Továbbra is engedéllyel lehet devizabelföldinek külföldön forintszámlát nyitnia, forintmû-
veletet végeznie.

• A vállalkozások és a szervezetek a korábbinál szélesebb körben rendelkezhetnek deviza-
számlával, amelyek felhasználási lehetõsége is bõvül, ugyanakkor alapszabályként fennma-
rad a deviza, valuta hazahozatali kötelezettsége.

• A tõkemûveleteknél bejelentési kötelezettség mellett szabaddá válik a belföldiek külföldön
történõ vállalkozásalapítása, részesedésszerzése, de az egyéb tõkekivitel engedélyköteles
marad.

• A külföldiek hosszú távú tõkebehozatala nem esik devizális korlátozás alá, de rövid távú tõ-
kebehozatalra csak devizahatósági engedéllyel van lehetõség, annak érdekében, hogy a
pénzügyi befektetések ne lehessenek rövid távú spekuláció eszközei.

• A devizahatósági engedélyezési eljárásban a törvény a korlátozó szabály érvényesülése elle-
nében biztosítja a hatóság döntési jogát, vagyis az ügyfél javára való eltérést, mérlegelést te-
szi lehetõvé.

• A liberalizációs intézkedések tartósan nem vonhatók vissza, a természetes személyek devi-
zaszámlájukhoz való hozzáférése még átmenetileg sem korlátozható.

• A törvény jelzi az elkötelezettséget a további liberalizáció iránt, mivel felhatalmazza a kor-
mányt további liberalizációs intézkedések megtételére.

Újabb liberalizációs lépésekAz 1996–1998. évek folyamán megvalósított liberalizációs lépések elsõsorban a devizabelföl-
diek mozgásterét bõvítették.
• Megszûnt az ún. turistakeret, vagyis korlátozás nélkül vásárolható külföldi utazásra valuta.
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• Belföldiek számára – belföldi bróker kötelezõ igénybevételének elõírása mellett – engedély-
mentessé váltak az OECD-tagországokban székhellyel rendelkezõ vállalkozások devizában
kibocsátott részvényeibe és egy évnél hosszabb lejáratú kötvényeibe, ezen országok állam-
kötvényeibe történõ portfólióbefektetések.

• Minden devizabelföldi részére engedélymentessé vált az egy évnél hosszabb lejáratú deviza-
hitel külföldrõl, külföldiektõl való felvétele.

• Liberalizálttá vált továbbá az OECD-tagországbeli székhelyû vállalkozások forintban deno-
minált részvényeinek és egy évnél hosszabb lejáratú kötvényeinek belföldön történõ forga-
lomba hozatala, bevezetése, amennyiben a kibocsátó, illetve maga a papír jó szakmai minõ-
sítést kapott.
A devizahatósági feladatokat ellátó MNB engedélyezési politikája a törvény keretei közt mo-

zogva elõször a folyamatok óvatos figyelésére épült, a nem liberalizált, engedélyköteles mûvele-
teknél inkább a szigorú elbírálás volt a jellemzõ. Késõbb a gazdaság külsõ egyensúlyának javulá-
sával, a tõke nagyfokú beáramlásával összhangban több engedélyt adott ki a devizahatóság,
ugyanakkor ezek az engedélyek gyakran idõbeli és nagyságrendet behatároló korlátok között
tették lehetõvé a kért tranzakciót, tevékenységet. Ilyen óvatosság jellemezte például a devizában
denominált befektetési jegyek belföldi forgalomba hozatalának engedélyezését vagy az egyes
határidõs mûveletek végzésére megszabott kereteket.

A jegybanki magatartást az is jellemezte, hogy a szabadon végezhetõ mûveletek kockázatá-
nak csökkentését szolgáló, engedélyköteles mûveleteket engedélyezte, ez fõként a nagy összegû
devizával gazdálkodó társaságok és a befektetési szolgáltatók számára volt igen fontos.

Az új és változó szabályozás a devizaelõírások ellenõrzésének is új arculatot adott. Az enge-
délyhez kötött, de attól eltérõen végzett tevékenység kiszûrése mellett jelentõs szerepet kapott
annak – bekért okmányokon alapuló és helyszíni – ellenõrzése, hogy a liberalizált mûveleteket a
jogszabályok betartásával végzik-e.

Az 1998-as nemzetközi pénzügyi
válság hatásai

Az 1997–1998-as nemzetközi pénzügyi válságok hatására a befektetõk, elsõsorban a portfólió-
befektetõk magatartása elbizonytalanodott. A vételi szándék visszafogásával, eladással jelentek
meg olyan országok piacán is, amelyek gazdasági teljesítménye egyébként megfelelõ volt, így a
válság többé-kevésbé ezeket is megfertõzte. Ez a válságsorozat Magyarországot is érintette, füg-
getlenül attól, hogy a gazdaság fõ mutatói kedvezõen alakultak, hazánkat a fejlõdõ és még nem a
felzárkózó országok közé sorolták a befektetõk. A devizakülföldiek portfólióbefektetéseiben,
különösen az állampapírok piacán számottevõ elbizonytalanodás, kivonulás volt érezhetõ. Ez az
MNB és a PM következetes árfolyam-politikai magatartása, a megfelelõ jegybanki intervenciós
és kamatpolitika nyomán viszonylag hamar normalizálódott.

A válságok tapasztalatai a devizaliberalizáció ütemezésének átgondolására késztették a jegy-
bankot. Az MNB a korlátozások teljes lebontását a forint stabilitásának szem elõtt tartásával
meghatározott, óvatos szakaszolással látta lehetségesnek. Az OECD-nél 1998-ra vállalt, további
liberalizációs lépésekrõl – egyes külföldi befektetési alapok jegyeinek belföldi forgalomba hoza-
tala, belföldiek éven túli devizahitel-nyújtása külföldieknek – egy éves késéssel, 1999-ben szüle-
tett döntés.

A válságjelenségek következtében a nemzetközi pénzügyi intézmények is óvatosabbá váltak
– ezzel közvetve alátámasztva a magyar gyakorlatot – annak megítélésében, hogy az átmeneti
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helyzetben lévõ országoktól milyen sürgõsséggel kérjék a spekulációs célra is alkalmas, rövid tõ-
kemozgások felszabadítását.

A további nyitás kereteiA jegybank, a Pénzügyminisztériummal egyetértésben kialakított, álláspontja szerint a deviza-
mûveletek teljes liberalizálása reális cél, elõreláthatóan két lépcsõben érhetõ el. Elsõ, a közeljö-
võben megvalósítható szakaszban számos, ma még létezõ korlátozás megszüntethetõ. Ezek
olyan korlátok, amelyek lebontása ma már nem jelent számottevõ monetáris kockázatot. E lépé-
sek elsõsorban a belföldiek által végezhetõ devizamûveletekben növelik a mozgásteret, így pél-
dául a belföldiek – természetes személyek és belföldi vállalkozások egyaránt – minden kötöttség
nélkül vásárolhatnának valutát, devizát.

Azoknak a mûveleteknek a korlátozása, amelyek a devizakülföldiek számára lehetõvé teszik
kis kockázatú, könnyen kivonható forintbefektetések megszerzését, akkor oldható fel, ha több
feltétel teljesül. Közülük a fontosabbak: a befektetésekkel foglalkozó szakmai vállalkozásokra
háruló kockázatok megfelelõ kezelését jó és betartatható szabályok biztosítják; az árfolyamre-
zsim változása – a sáv szélesítése – indokolttá teszi a fedezeti mûveletek szabadon történõ vég-
zését; továbbá a befektetõi megítélés a szakmai közvélemény számára megismerhetõ EU-
csatlakozási menetrenden alapul, ezzel megalapozza azt, hogy az országot egyértelmûen a fel-
zárkózó gazdaságok közé sorolják.

Az 1998. évi válságok utáni nagyobb óvatosság a devizahatósági engedélyezési tevékenység-
ben is megmutatkozott, így arra is volt példa, hogy egy befektetési alap jegyeinek értékesítésére
korábban határidõvel adott engedély meghosszabbítására nem került sor. Az engedélyezés so-
rán általában elutasításra kerültek azok az engedélykérelmek, amelyek rövid lejáratú forintbe-
fektetéseket tettek volna hozzáférhetõvé külföldiek részére. Nem volt befogadókész a jegybank
azokkal a kérelmekkel kapcsolatban sem, amelyekben olyan termékek forgalmazását szerették
volna engedélyeztetni, amelyek valamilyen alapkonstrukció mögé – pl. a hozam meghatározá-
sának alapjaként – engedélyköteles származékos ügyletet állítottak.

A változás a devizaszabályok betartásának ellenõrzésében is tükrözõdött. A befektetõi piac
hullámzását követõen az ellenõrzés fókuszába került a devizatörvény által engedélyhez kötött
tõkemûveletek engedély nélküli végzésének, a rövid forintpapírok és derivatívok külföldieknek
történõ eladásának kiszûrése a hitelintézeteknél és a brókereknél.

A devizaszabályozási,
-engedélyezési és -ellenõrzési
tevékenység szervezete

1995-ben a jogszabály-elõkészítõ feladatokat és a pénzintézetekkel kapcsolatos engedélyezési fel-
adatokat a Devizaszabályozási fõosztály látta el. A nem pénzintézetekkel kapcsolatos devizaható-
sági engedélyezési, továbbá a helyszíni és helyszínen kívüli (okmányok vizsgálatán alapuló)
ellenõrzési feladatokat a Devizaengedélyezési és -ellenõrzési fõosztály végezte. 1995-tõl a Deviza-
szabályozási fõosztály egyre intenzívebben bekapcsolódott a hitelintézetek és a befektetési szolgál-
tatók új szabályozásának kidolgozásába, a fõosztályi munka súlypontja áthelyezõdött.1995 szep-
temberétõl a fõosztály neve ennek megfelelõen Szabályozási fõosztályra változott.

1998 augusztusában jelentõs szervezeti változás történt: a Szabályozási fõosztálytól a hitelin-
tézetekkel kapcsolatos devizahatósági engedélyezés, valamint a devizaszabályozás feladatai az
ezt végzõ osztály dolgozóival együtt átkerültek a devizaterületre, a helyszíni ellenõrzési feladato-
kat viszont, ugyancsak a munkatársakkal együtt, a Bankellenõrzési fõosztály vette át, s a fõosz-
tály neve Devizaszabályozási és -engedélyezési fõosztály lett.
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A folyó mûveletekkel kapcsolatos engedélyezési, regisztrációs és ellenõrzési feladatokat az
illetékességi területükön a jegybank helyi szervei végzik.

6.
A FIZETÉSI RENDSZEREK FEJLÕDÉSE

1995 elején – igaz, csak néhány hónapja, de – már mûködött a kétszintû bankrendszer egyik
alapvetõ infrastrukturális eleme, a bankközi zsírórendszer. A sajnálatos és jelentõs késedelmet
okozó koncepcionális tévelygések után végül is mind a jegybanki illetékességbe tartozó pénz-
ügyi kockázatok kezelését, mind az üzleti banki számlavezetõ rendszereket megfelelõen támo-
gató, bankonként egy kapcsolódási ponttal rendelkezõ, bruttó elvû elszámolási rendszer való-
sult meg.

Az elõbb említett bankközi elszámolásokhoz hasonló, országosan egységes bankkártya-
rendszert viszont nem sikerült létrehozni a kilencvenes évek közepéig, s erre az esély is meghiú-
sult, hiszen a nagyobb bankok idõközben kialakították saját kártyaengedélyezési és -feldol-
gozási rendszereiket.

1995-re már több mint egyéves múlttal rendelkezett a pénz- és tõkepiacok kiemelkedõ jelen-
tõségû infrastrukturális szolgáltatója, az MNB és a tõzsdék által alapított Központi Elszámo-
lóház és Értéktár Rt. (KELER). Meglehetõsen összetett tevékenysége a késõbbi fejlesztések szá-
mára is kellõ alapul szolgált.

Az MNB által a bankok részére nyújtott számlavezetési szolgáltatás 1995-ben – sajnos to-
vábbra is papíralapú benyújtás mellett – a pénzpiaci (bankári) forgalmat és a jegybankkal törté-
nõ elszámolásokat, valamint a zsíróforgalomban keletkezõ tartozások kiegyenlítését szolgálta.
A KELER-rel – a tõzsdén kívüli értékpapírügyletek biztonságos elszámolása érdekében – napi
egyszeri, kötegelt adatcserét alakított ki az értékpapír- és a pénzátutalások összekapcsolása
(DVP) céljából.

1995-re az MNB már kész koncepcióval rendelkezett – közel ötven éve lényegében változat-
lan technikai szinten elõállított és kibocsátott – a bankjegyek és érmék cseréjére, sõt az új soro-
zat érméit már ki is bocsátotta. Érvényben lévõ jegybanki és kormánydöntés volt az új bankje-
gyek hazai gyártásához szükséges beruházásokról, valamint az egyes címletek külsõ
megjelenésérõl és az azokon alkalmazott biztonsági elemekrõl is.

A jegybank a számlavezetettjei – mindenekelõtt a hitelintézetek és a költségvetési intézmé-
nyek – által befizetett készpénzt ingyen vette át, és ellenõrizte valódiság és forgalomképesség
szempontjából. Mindez a szintén díjmentes, nagy volumenû kifizetési forgalommal együtt je-
lentõs beruházást és egyre növekvõ folyó ráfordítást igényelt az MNB-tõl.

1995-ben az MNB 18 megyei igazgatóságán dolgozott az akkor még jelentõs számú jegyban-
ki alkalmazott egyharmada. Az igazgatóságok többek között számlavezetéssel, refinanszírozás-
sal, emissziós tevékenységgel, valuta- és értékpapír-forgalmazással, bank- és devizaellenõrzés-
sel, sõt még regionális közgazdasági elemzéssel is foglalkoztak. A megyeszékhelyenként közel
félszáz fõs, nagy értékû infrastrukturális hátteret igénylõ jelenlét csak jelentõs anyagi teherválla-
lás mellett volt fenntartható.

Pénz- és elszámolásforgalom 1995-tõl kezdõdõen az MNB fizetési rendszerekkel kapcsolatos politikája differenciáltabbá vált,
a korábbinál több célt tûzött maga elé. Az MNB Igazgatósága két ízben, 1996-ban, majd 2000 ele-
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jén jelölte ki a középtávú fejlesztési irányokat. Az 1996-os célok lényegében hiánytalanul telje-
sültek.

Mivel az 1995-re kialakított fizetésirendszer-architektúra a pénzügyi kockázatok ellen meg-
felelõ védelmet nyújtott, a jegybank célja az elmúlt 5 évben az volt, hogy a növekvõ fizetési forga-
lom mellett a rendszer biztonságának fenntarthatóságáról gondoskodjon. A biztonság erõsíté-
sét szolgálták a jegybank azon törekvései, melyekkel a különbözõ pénzügyi eszközök cseréjét
(pénz–értékpapír, deviza–deviza) is biztonságosabbá igyekezett tenni. A jegybank egy másik
fontos célja volt, hogy javítsa a bankközi fizetési rendszerek hatékonyságát, valamint hogy
a hatékonyságjavulás a bankok ügyfelei számára is érzékelhetõ elõnyöket eredményezzen.
Emellett az MNB a fizetési és elszámolási rendszerek EU-kompatibilis továbbfejlesztésére is
törekedett.

1995-ben a jegybank fizetésirendszer-fejlesztési munkájának súlyponti területét a zsírópro-
jekt, már a rendszer tényleges bevezetést követõ utolsó alprojektje, az ún. 3B (új bankszámla-
szám, bizonylatbevezetési) projekt képezte, ami a szabványos papíralapú pénzforgalmi bizony-
latok és egységes számlaszámrendszer bevezetésével hozzájárult ahhoz, hogy a pénzforgalmi
szolgáltatások igénybevétele egyszerûsödjék, a bankok ügyfelei számára áttekinthetõvé váljék.
A 3B projekt sikeresen végzõdött, az átállásra 1995. december 4-i fordulónappal került sor. A 3B
projekt eredményeként a fizetési szolgáltatások igénybevétele egyszerûbbé vált, a zsírórendszer
mûködésének megbízhatósága nagyságrenddel javult abban az értelemben, hogy a hibás (célt
tévesztõ és visszaküldött) átutalások aránya tizedére csökkent.

1996–1997-ben, a pénzforgalom fejlesztésére készült stratégiai terv alapján az MNB újabb fi-
zetési módozatokat vezetett be. A nagy tömegû, de kis összegû fizetések iránti igény kiszolgálása
céljából spontánul létrejövõ, nem hatékony, kétoldalú elszámolási kapcsolatokkal szemben a
csoportos átutalás és beszedés szabványosított, többoldalú, tehát hatékonynak bizonyuló vá-
lasztási lehetõséget teremtett. Ez a lépés egyrészt hozzájárult a lakossági piacon tevékenykedõ
bankok közötti versenyfeltételek javulásához, másrészt segítette a lakossági bankszámla-forga-
lom elmúlt években tapasztalható jelentõs felfutását, ideértve azt is, hogy a közalkalmazottak,
köztisztviselõk bérének és fizetésének bankszámlára való folyósítására az átállás zökkenõmen-
tesen – nem utolsó sorban a szabad bankválasztás elvét tiszteletben tartva – történjék meg. Az új
fizetési módozatok bevezetése komoly feladatot jelentett mind a bankok, mind üzleti partnereik
számára. A jegybank szokatlanul nagy, szinte minden bank szakembereit magába foglaló pro-
jektszervezetet hozott létre, amelyik sikeresen oldotta meg a feladatot. A projekt 1996 szeptem-
berében kezdõdött meg, és tizenhárom hónap elteltével a fizetési módozatok bevezetésével
zárult le.

Az 1996-os terv másik fontos célkitûzése a valós idejû bruttó elszámolási rendszer bevezeté-
se volt. A VIBER (Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer) projekt elõkészítése hosszú idõt igé-
nyelt (1997-ben a funkcionális követelmény meghatározása készült el, továbbá megszületett a
döntés a rendszer megvalósításáról, majd 1998-ban a részletes rendszerterv kidolgozására és a
szállító – pályázat útján történõ – kiválasztására került sor), a megvalósítás azonban kevesebb
mint egy évet vett igénybe, a VIBER a kitûzött határidõben 1999. szeptember 3-án kezdte meg
mûködését.

A VIBER a bankoknak nyújtott jegybanki számlavezetési szolgáltatás továbbfejlesztéseként
is felfogható. A VIBER a bankok napközbeni likviditáskezelését sokoldalúan támogatja (átutalá-
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sok ütemezése, azonnali jóváírási értesítõ, napközbeni limitkérés, lekérdezések, sorátrendezés),
így azok a jövõben fizetési kötelezettségeiknek még akkor is zökkenõmentesen képesek lesznek
eleget tenni, ha szabad likviditásuk a jelenlegi szint töredékére csökken, ugyanakkor fizetési kö-
telezettségeik összege megnövekszik. Ez a fizetési rendszer világszínvonalú megoldást jelent
mind pénzügyi kockázatkezelési, mind mûszaki szempontból. A VIBER, amellett, hogy a bank-
közi fizetési forgalom biztonságát és a bankok hatékony likviditáskezelését elsõrendûen támo-
gatja, lehetõvé teszi a bankok ügyfelei közötti tárgynapi átutalásokat is. Ezzel a rendszer elõnyei
széles körben érzékelhetõvé válnak, a VIBER általában csökkenteni képes a pénzpiaci, valamint
a reálgazdasági tranzakciók kockázatát és költségét. Például az értékpapír-befektetõk által viselt
brókerkockázat futamideje 1 nappal csökken, illetve megfordítva, a brókerek által felvállalt
partnerrizikó idõtartama is lényegesen lerövidül.

A KELER a VIBER-fejlesztéssel összehangoltan alakította ki valós idejû, bruttó elven mûkö-
dõ pénz- és értékpapír-számlavezetési rendszereit (a pénzszámlavezetõ rendszer tartja nyilván
a befektetési szolgáltatók KELER-nél tartott egyenlegeit). Ez a körülmény – már a VIBER indu-
lásakor – lehetõséget adott arra, hogy a két rendszer összekapcsolásával a tõzsdén kívüli érték-
papírügyletek elszámolása biztonságosabbá váljon. A tõzsdén kívüli (OTC) ügyleteknek mind a
pénz-, mind az értékpapíroldalán valós idejû bruttó elvû DVP (szállítás-fizetés-ellenében) meg-
oldás érvényesül függetlenül attól, hogy a pénzszámla az MNB-ben vagy a KELER rendszerében
található, míg a tõzsdei ügyletek esetében pénzoldalon valós idejû bruttó, értékpapíroldalon
nettó elszámolás valósul meg. A KELER másik fontos, VIBER-hez kapcsolódó fejlesztése a
VIBER tagbankjai által értékpapír-fedezet mellett igénybe vehetõ, napközbeni jegybanki likvi-
ditás fedezeti oldalának kezelése.

A KELER egyéb fejlesztéseit elsõsorban a piaci igények diktálják. A jegybank, mint a KELER
legnagyobb tulajdonosa – a társaság vezetésével együtt – arra törekedett, hogy a fejlesztések so-
rán a biztonság és a hatékonyság szempontjai kellõ súllyal érvényesüljenek. Az MNB ennek
megfelelõen fogadta el 1996-ban a KELER középtávú stratégiáját, és támogatta a célok teljesíté-
sét szolgáló informatikai program megvalósítását. E program részeként került, illetve kerül sor a
KELER-ben õrzött értékpapírok túlnyomó részének dematerializálására, illetve immobilizálá-
sára, a tõzsdei részvénypiaci elszámolás ciklusának 2 nappal történõ rövidítésére, a határidõs el-
számolások körében a többszintû klíringtagság bevezetésére, az értékpapír-kölcsönzés kiter-
jesztésére, a különbözõ piacokon elhelyezett fedezetek egységes kezelésére stb.

A pénzforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása érdekében nemcsak a zsírórendszer
fejlesztését ösztönözte az MNB, de az egyes bankok fejlesztéseit is nyomon követte, és a reális le-
hetõségek határain belül, 1997-ben szigorú határidõket írt elõ a fizetési megbízások teljesítésé-
re. A teljesítési határidõk újabb szigorítására 1999-ben került sor, illetve külön határidõket ala-
kítottak ki a VIBER-en keresztül teljesített fizetésekkel kapcsolatos egyes feladatok elvégzésére
is. A jegybanki rendelkezésben szereplõ teljesítési határidõk minimumkövetelmények, betartá-
suk az érintett bankok számára kötelezõ. A VIBER esetében a jegybank szándékoltan nem sza-
bott meg szorosabb teljesítési határidõt, mint amit elõírt (átutaló számlájának tárgynapi terhe-
lése, jogosult számlájának tárgynapi jóváírása és tárgynapi diszponzibilitás), mert a normális
mûködés során egyébként teljesíthetõ néhány órás teljesítés betartását a mai technikai adottsá-
gok mellett nem lehet biztonsággal elvárni egy, egyébként könnyen elõforduló kisebb üzemza-
var esetében a bankok szükségszerûen megsértenék az elõírásokat. Ezt felismerve 2000 nyarán
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az MNB koordinálásával bankközi megállapodás jött létre a megbízások végrehajtásának – a
bankok ügyfelei számára – irányadó határidõirõl.

A devizatörvényhez kapcsolódó jegybanki szabályozás 1995-tõl a nemzetközi fizetések telje-
sítésének vonatkozásában is szigorú határidõket állapított meg a hazai hitelintézetek számára.

Az elmúlt években a bankkártyapiac jelentõs ütemben fejlõdött. A kártyák számának növe-
kedése azonban nemcsak társadalmi szintû költségmegtakarítást, a bankokkal szembeni köve-
telések feletti egyszerûbb rendelkezési lehetõséget jelentett, de élesen felvetette a fogyasztóvéde-
lem kérdését is. 2000-ben például már közel négy és fél millió bankkártya volt forgalomban,
használata tehát általánossá vált. A korábbi jogi helyzet lehetõvé tette, hogy a bankok a kártyák
elvesztése és ellopása esetén az esetlegesen felmerülõ károkat a kártyabirtokosokra hárítsák át.
Tekintettel arra, hogy a kártyarendszerek biztonságos kialakítása, a jogosulatlan kártyahaszná-
lat megakadályozása a kibocsátó bankok feladata, a kártyabirtokosok felelõsségvállalása – a
kártyabirtokos bizonyítható csalásának, illetve súlyosan gondatlan magatartásának esetét le-
számítva – ésszerûen nem indokolható. Az MNB – mint a pénzforgalom szabályozásáért felelõs
hatóság – a pénzforgalmi szolgáltatások iránti bizalom megõrzése, illetve javítása érdekében ké-
szítette elõ „az elektronikus fizetési eszközök kibocsátására és használatára vonatkozó egyes
szabályokról” szóló 77/1999. (V. 28.) Korm. rendeletet, amely a kártyabirtokosok védelmét a le-
hetõségek által megszabott kereteken belül megoldja. A jogszabály az EU-jogharmonizációhoz
is illeszkedik, az EU vonatkozó ajánlásának adaptációja a hazai viszonyokra.

Emissziós tevékenységAz elmúlt években jelentõs változások történtek a jegybank emissziós tevékenységében. Az
1946-tól bevezetett bankjegyeket és érméket – a jelen kor követelményeinek megfelelõ – új
bankjegy- és érmesor váltotta fel. A készpénzforgalomban lezajló változások pedig a jegybank –
készpénzforgalmazásban betöltött – szerepének újragondolását vetették fel.

Az MNB emissziós tevékenységének fõ célja a készpénzforgalom igényeinek biztonságos,
maradéktalan kielégítése korszerû, jó minõségû, esztétikus bankjegyekkel és érmékkel.

E cél érdekében az MNB elnöksége még 1990 áprilisában döntött egy új bankjegy- és érme-
sor kibocsátásáról. A forgalmi érmék cseréje – melynek során egységes képi megjelenésû és
anyagösszetételû érméket bocsátott ki a jegybank – 1993–1996 között megtörtént. Az új forgal-
mi érmesor fokozatosan átvette a régi típusú érmék forgalomban betöltött szerepét. A jegybank
1996–1999 között kivonta a forgalomból az 1 forintnál kisebb érmecímleteket, illetve a – lakos-
ság által kevésbé befogadott – nagyméretû, sárgaréz-nikkel alapanyagú 100 forintos és az ezüst
200 forintos érmét is.

1997-ig a forgalomban lévõ bankjegyek elavult, több évtizedes technológiával készültek,
nem rendelkeztek a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott védelmi elemekkel. Emiatt olyan új
bankjegysorozat bevezetése vált szükségessé, amely korszerû alapanyagból, fejlett nyomdatech-
nikai eljárással készül, és megfelelõ védelmet biztosít az egyre gyorsabb ütemben fejlõdõ hami-
sítási eljárásokkal szemben.

A kibocsátás 1997-ben kezdõdött meg, elõször a három új címlet, a 10 000, 2000 és 200 forin-
tos került forgalomba. Az értékben jelentõsen megnõtt készpénzforgalom igényéhez az új cím-
letstruktúra jobban illeszkedett. A legnagyobb és legkisebb bankjegycímlet napi átlagkeresethez
mért aránya igazodott a legtöbb országban alkalmazott mértékhez.
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1999 októberétõl az új bankjegysorozat hat címlete továbbá az érmesorozat hét címlete hasz-
nálható a készpénzfizetéseknél. 2001. február 1-jétõl a húszezres bankjegy kibocsátásával a
bankjegycímletek száma is hétre emelkedik.

Az érmecsere kapcsán szükségessé vált a Magyar Pénzverõ Rt. rekonstrukciója, melynek
eredményeként az érmegyártás nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalúvá vált.
A beruházás – mely kb. 1 milliárd forint ráfordítást jelentett a jegybank számára – 1997-ben fe-
jezõdött be.

Mivel a korszerû bankjegyek gyártásához Magyarországon nem állt rendelkezésre megfelelõ
technikai és technológiai háttér, a Diósgyõri Papírgyár és a Pénzjegynyomda csak rekonstrukci-
ójukat követõen felelhettek meg a korszerû minõségi követelményeknek.

A bankjegycsere elõkészítésének keretében már 1991-ben gazdaságossági számítások ké-
szültek arra vonatkozóan, hogy az új bankjegyeket importálják-e, vagy azok kivitelezése hazai
gyártásban valósuljon meg. A gazdaságossági szempontok miatt a jegybank elnöke a bankje-
gyek importját támogatta.

Az MNB 1992-ben elõterjesztést készített a kormány számára, melyben felvázolta az új, kor-
szerû bankjegyek elõállításának lehetséges módozatait, illetve az egyes variációk költségvon-
zatát.

A kormány – annak ellenére, hogy az import alacsonyabb ráfordítást jelentett volna – nem-
zetbiztonsági szempontok miatt a bankjegypapírgyártás és a bankjegynyomtatás hazai beruhá-
zás révén történõ megvalósítása mellett döntött.

Ezt követõen 1995-ben a jegybank elnöke szükségesnek látta a Pénzjegynyomda rekonst-
rukciójának újbóli áttekintését. 1995. májusban – a költségek kb. 2 milliárd forintos csökkenté-
se érdekében – döntés született arról, hogy a Pénzjegynyomda rekonstrukcióját a meglévõ telep-
helyen kell elvégezni. Az átépítés 1996 januárjában kezdõdhetett meg. A berendezések
felszerelése 1997 elején befejezõdött, és a bankjegygyártás tavasszal igen feszített ütemben elin-
dult.

A korszerû bankjegygyártás feltételeit csaknem 9 milliárd forintos beruházás révén sikerült
megteremteni, megõrizve ezzel a honi bankjegygyártás tradícióját. Ugyanakkor a hazai bankje-
gyek elõállítási költsége – nemzetközi összehasonlításban – magasnak tekinthetõ.

1995–2000 között a bankjegy- és érmecsere, továbbá a készpénzforgalomban végbement
változások, illetve az idõközben megszületett szabályozások együttes hatásaként az MNB kész-
pénzforgalmazását jelentõs változások jellemezték, melyeknek még korántsem értünk a végére.
• A 90-es évek közepére a hitelintézetek nagy része felhagyott a készpénzszállítással és

-feldolgozással kapcsolatos tevékenységével, ezeket pénzszállító és pénzfeldolgozó cégek
vették át. 1997-tõl az üzletszerûen végzett készpénz-feldolgozási tevékenység – mint kiegé-
szítõ pénzügyi szolgáltatás – törvényileg szabályozott keretek között folyik. Így a pénzfeldol-
gozással hivatásszerûen foglalkozók jelentõs részére kiterjed a jegybank „figyelme”, szabá-
lyozói, engedélyezõi és ellenõrzõi szerepben egyaránt.
Jelenleg MNB-engedéllyel 8 cég végez üzletszerûen pénzfeldolgozást.
A pénzfeldolgozási tevékenység ilyen módon történõ felügyeletével lehetõség nyílt a
jegybank számára, hogy a pénzfeldolgozásban betöltött közvetlen szerepvállalását anélkül
mérsékelje, hogy engedményekre kényszerüljön a bankjegyek valódiságának és forgalom-
képességének szigorú követelményébõl.
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• Többek között annak érdekében, hogy a készpénzforgalom költségeit – hasonlóan a nem
készpénzes forgalomhoz – a szolgáltatást igénybe vevõk fizessék meg, a jegybank 1998. ok-
tóber 1-jétõl készpénzkezelési és -váltási díjakat vezetett be.
Ez a hitelintézeteket készpénzellátásuk átszervezésére, ésszerûsítésére, a szállítások optima-
lizálására ösztönözte. A hitelintézetek megkezdték a forint-készpénzkereskedelmi rendszer
kialakítását, amelynek lényege, hogy készpénzfeleslegük egy részét nem közvetlenül a jegy-
bank pénztáraiba fizetik be, illetve igényeiket nem csak az MNB-tõl történõ készpénzfelvé-
tellel biztosítják, hanem egymás közötti készpénzkereskedelmet folytatnak.
Mindezek következtében 1999-tõl – a mérsékeltebb közvetlen szerepvállalásnak megfelelõ-
en – a jegybanki be- és kifizetési forgalom jelentõsen (több mint 20%-kal) csökkent. Jelenleg
egy bankjegy évente átlagosan másfélszer fordul meg a jegybankban, ahol megtörténik a va-
lódiság és forgalomképesség jegybanki szintû vizsgálata.

• 1998-ban az MNB átfogóan szabályozta a számlára történõ készpénz be- és kifizetések felté-
teleit. Ez lehetõséget teremtett arra, hogy a jegybank megkezdje a „nagybani” készpénzfor-
galmazás feltételeinek kialakítását, az egységcsomagban (zsákban és/vagy ládában) történõ
bankjegyforgalmazást.

Területi hálózatA kincstár 1997. január 1-jei létrejöttével és elindulásával az MNB hálózatának feladatkör-válto-
zása annyira felgyorsult, hogy azt a szervezet fokozatos alakításával már nem lehetett követni.
A jegybanktörvénybõl kiindulva ki kellett jelölni, melyek az MNB hálózatának elengedhetetlen
feladatai, milyen felépítés felel meg legjobban a szakmailag indokolt feladatrendszernek.

Az új elrendezés szerint az addigi 18 megyei igazgatóság helyett 8 területi igazgatóságot ala-
kítottak ki. A területi igazgatóságok tevékenységi körét az átszervezést követõen az emissziós te-
vékenység, valamint a bank- és devizaellenõrzés, illetve engedélyezés feladatai alkották. A költ-
ségvetési szervek számlavezetését és az állampapír-forgalmazást kisbefektetõk részére a
Magyar Államkincstár vette át. A többi, korábban helyben ellátott feladatot központosították
vagy megszüntették.

1996. december végéig a társszervezetek, elsõsorban a kincstár és az MNB közös erõfeszíté-
seket téve végrehajtotta az átszervezést, amely így az eredetileg tervezett egy-másfél év helyett
háromnegyed év alatt lezajlott. A 10 megszûnõ megyei igazgatóság létesítményeit, valamint
a mûködéshez szükséges jelentõs mennyiségû ingó vagyont az MNB könyv szerinti értéken térí-
tésmentesen átadta a kincstárnak. A 8 megmaradó igazgatóság épületében a helyi kincstári
fiók szerzõdés keretében, költségtérítés ellenében bérelte a számára szükséges irodai területet.
A készpénzes mûveletek ellátására az MNB és a kincstár megbízásos pénztárszolgálati
szerzõdéseket kötöttek. Eszerint a 8 területi igazgatóság a kincstár részére pénztárszolgála-
tot adott mind a költségvetési szervek (kincstári alanyok), mind az állampapír-befektetõk szá-
mára.

Az MNB Igazgatósága 1998 nyarán áttekintette a területi hálózat 1997. január 1-jei forduló-
nappal végrehajtott átszervezése óta eltelt idõszak tapasztalatait. Megállapította, hogy az MNB
emissziós tevékenységében, valamint az azt befolyásoló tényezõkben bekövetkezett és az
elõrejelzett változások egyaránt a szervezeti felépítés kiigazítását indokolják.

A forgalomban lévõ készpénz értéke a területi igazgatóságok elsõ átszervezését követõ évek-
ben is folyamatosan nõtt. Ezzel egyidejûleg az MNB által bonyolított pénztári be- és kifizetések
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értéke is emelkedett, ami a budapesti fõpénztári forgalom dinamikus növekedése és a területi
hálózat forgalmának fokozatos csökkenése eredõjeként alakult ki. Sõt a területi hálózat központi
forgalomhoz mért arányának csökkenése még az elsõ átszervezés elõtt megkezdõdött (1997-ben
a hálózat aránya az MNB készpénzforgalmán belül mintegy a fele volt az 1994. évinek), majd az
azt követõ két évben tovább folytatódott, és 1998-ban 20%-ra mérséklõdött. A pénztári forga-
lom – egyre nagyobb mértékû – Budapestre koncentrálódásának elsõdleges oka, hogy a hitelin-
tézetek pénzfeldolgozással az erre szakosodott pénzszállító szervezeteket bízták meg, melyek a
fõvárosban építették ki pénzfeldolgozó telephelyeiket. A pénzszállítók a vidéken begyûjtött
készpénzt elõfeldolgozás céljából Budapestre szállítják, a befizetések a budapesti fõpénztárban
csapódnak le.

A várakozásoknak megfelelõen az 1998. október 1-jén bevezetett készpénzkezelési és
-váltási díj jelentõsen csökkentette az MNB-nél bonyolódó készpénzforgalmat. A megindult fo-
lyamatok alapján megállapítható volt, hogy a magyar gazdaság szereplõinek – a hitelintézete-
ken, a Magyar Postán és a Magyar Államkincstáron keresztül – megfelelõ minõségû készpénzzel
történõ ellátása maradéktalanul biztosítható kevesebb helyen való rendelkezésre állással is. En-
nek megfelelõen az MNB Igazgatósága – elsõsorban emissziós szakmai szempontok alapján –
úgy döntött, hogy 1998. december 31-ével megszûnik a Miskolci, a Szegedi, a Pécsi és a Zala-
egerszegi Területi Igazgatóság. Ugyanakkor a hálózati bankszervek bankellenõrzési és deviza-
hatósági tevékenységében nem történt változás. Az egyes megszûnt területi igazgatóságok szék-
helyén – a legközelebbi területi igazgatósághoz tartozó osztályként – jegybanki kirendeltségek
mûködnek.

1999. január 1-jétõl az MNB pénztárszolgálattal a budapesti fõpénztár mellett a Debreceni, a
Gyõri, a Kecskeméti és a Székesfehérvári Területi Igazgatóságokon rendelkezésre áll. A meg-
szûnt területi igazgatóságok székhelyén a Magyar Államkincstár kialakította és 1998. december
1-jén elindította saját pénztárszolgálatát.

Az MNB és a kincstár elnöke keretmegállapodásban rögzítette a feladatok, a vagyon és a sze-
mélyi állomány átadásának/átvételének feltételeit. A kirendeltségeken dolgozók elhelyezésére
alkalmas ingatlanrészek az MNB tulajdonában maradtak, a fennmaradó rész tulajdonjogáról az
MNB – térítésmentes átadással – 1999. január 1-jén lemondott a magyar állam javára. Ettõl
kezdve az épületek üzemeltetõje a – többségi tulajdonos – kincstár. Az ingatlan használatával
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a területi igazgatóság és a kincstári fiók együttmûködé-
si megállapodásban rögzítette.

Az MNB a megszûnõ négy területi igazgatóságon feleslegessé vált, a pénztárszolgálat zavar-
talan kialakításához szükséges tárgyi eszközöket térítésmentesen a kincstár helyi fiókjának
rendelkezésére bocsátotta, és 1998. november 30-án könyveibõl kivezette. Az MNB és a kincstár
között 1998 októberében a pénz- és értékkezelési tevékenységhez kapcsolódó, megfelelõ
tapasztalatokkal rendelkezõ személyi állomány átadásáról/átvételérõl megállapodás jött
létre.

A pénzügyminiszter a változás mindkét ütemében tájékoztatást kapott a területi hálózat át-
szervezésérõl, s az MNB és a kincstár között létrejött keretmegállapodást jóváhagyta. Az MNB
Felügyelõbizottsága, az Országgyûlés gazdasági, valamint költségvetési és pénzügyi bizottságai
számára is külön tájékoztató anyagok készültek.
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Eredmények és további feladatokNapjainkra Magyarországon kiépültek a nemzetközi összehasonlításban is korszerû fizetési
rendszer elemei. A jegybank mind a zsíró-, mind a VIBER-rendszerek megtervezése, kialakítása
és mûködtetése során fokozottan szem elõtt tartotta a kockázat-költség-hatékonyság összefüg-
géseket. Az átutalási rendszerek fejlesztésével összhangban kialakított szabályozás hozzájárult
olyan új fizetési módok bevezetéséhez, amelyek lehetõséget biztosítottak a pénzforgalom sze-
replõinek arra, hogy mind a nagy tömegû, kis összegû, mind a ritkábban elõforduló, de nagyobb
értéket képviselõ tranzakcióikat korszerû és hatékony szolgáltatásokon keresztül bonyolíthas-
sák le.

2000-re a forintban vezetett vállalkozói és lakossági bankszámlák száma meghaladta a 6 mil-
liót, amely az 1995-ös adat háromszorosa. A bankközi fizetési forgalom élénkülését bizonyítja a
bankközi elszámolásforgalom tételszámainak dinamikus növekedése is, amely az elmúlt fél év-
tized során megnégyszerezõdött.

A számlák számának, illetve az elszámolásforgalom adatainak ugrásszerû növekedése mel-
lett említést érdemel a számlákhoz kapcsolódó bankkártyapiac régiónkban egyedülálló teljesít-
ménye is. A bankkártyák száma 1995-ben 700 ezer, míg 2000 végén közel 4 és fél millió volt.
A kártyákkal lebonyolított forgalom 2000 végére ennél is jelentõsebb ütemben növekedett, és
meghaladta a közel 2000 milliárd forintot. A kártyahasználat terjedésének elengedhetetlen felté-
tele volt az elfogadói hálózat is, ahol szintén rendkívül gyors fejlõdés volt tapasztalható, hiszen
1995-höz képest az országban üzembe helyezett ATM-berendezések száma 2000 végére négy-
szeresére, a kereskedelmi forgalomban üzemelõ POS berendezések száma közel hatszorosára
emelkedett. A jegybank egyik fontos, pénzforgalommal kapcsolatos feladata a fizetési eszközök-
be vetett bizalom erõsítése. Mint a fenti számokból is kiderül, az elmúlt idõszakban ez sikeresen
megvalósult, az egyre bõvülõ lehetõségekkel az ügyfelek feszesebb határidõk és részletesebb tel-
jesítési szabályok mellett élhettek.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a jegybank fizetési rendszerekkel kapcsolatos feladatai
nem értek véget a fent említett lépések sikeres megvalósításával. Nemzetközi összehasonlítás-
ban megállapítható, hogy a jegybankok a fizetési rendszereket egyre inkább a pénzügyi stabilitás
meghatározó elemének tekintik, mivel azok a pénzügyi válságok terjedésének közvetítõ közege-
ivé válhatnak. Ennek megfelelõen a központi bankok egyre aktívabban igyekeznek befolyásolni
a fizetési rendszerek fejlesztését.

Az MNB azt tervezi, hogy a VIBER-tagok számára közvetlen monitorozási lehetõséget bizto-
sít. Ez a rendszer tagjai számára azt teszi lehetõvé, hogy pillanatnyi jegybanki számlapozícióju-
kat folyamatosan nyomon kövessék – a fizetési megbízásokat ide nem értve (ezeket ugyanis a
S.W.I.F.T. hálózaton továbbítják) – különbözõ utasításokat adjanak. A VIBER üzemidejét kö-
zéptávon a jelenlegi 6 óráról 11 órára tervezi az MNB meghosszabbítani, ami elõnyös lesz a már
ma is hosszú nyitva tartású tõkepiacok számára – javítani fogja azok likviditását – és a deviza-
ügyletek teljesítési kockázatának csökkentése szempontjából is. Ha a bankközi devizapiacon
megkötött devizaügyletek forintoldalának teljesítésére rendelkezésre álló határidõ meg-
hosszabbodik, az lehetõséget teremt a forintfizetés devizafizetéssel való szinkronizálására,
illetve összekapcsolására is.

Az MNB tehát figyelmet fordít a devizaügyletek során felmerülõ teljesítési kockázatra is. Ez
az ún. Herstatt-kockázat potenciálisan igen súlyos következményekkel járhat a pénzügyi rend-
szer egészét tekintve. A világ devizapiacain naponta hatalmas, több ezer milliárd dolláros forgal-
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mat bonyolítanak le, melynek teljes összege érintett a kockázattal. Az MNB 2000 õszén – együtt-
mûködve a PSZÁF-al – felmérte, hogy a devizapiacon aktív bankok napjainkban miként kezelik
a devizaügyleteik teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat. A felmérés eredményeit és a bankok-
tól elvárt intézkedések nyilvánosságra hozatalát tervezi.

A készpénz nélküli fizetések fejlõdését a bankközi elszámolásforgalom éves forgalmának
GDP-hez viszonyított arányával lehet szemléltetni. 2000-ben az elszámolási rendszerek által tel-
jesített tranzakciók értéke hétszerese volt a bruttó hazai terméknek, miközben a GDP is látvá-
nyosan nõtt.

Ha ugyanezzel a GDP-adattal vetjük össze a forgalomban lévõ készpénzmennyiségre vonat-
kozó számokat, akkor megállapítható, hogy itt a készpénz nélküli fizetéseknél tapasztalt folya-
matokkal éppen ellentétes tendenciákkal találkozunk. A készpénz/GDP arány 14%-ról – a 90-es
évek elejétõl fokozatosan – 2000-re 8%-ra csökkent.4 Ezzel párhuzamosan kimutatható a forga-
lomban lévõ készpénz értékének jelentõs növekedése is, amely az utóbbi öt évben több mint két-
szeresére – 440 milliárd forintról 2000 végére 960 milliárd forintra – nõtt.

1997-ig a forgalomban lévõ készpénz értékének éves növekedési üteme lényegesen elmaradt
a folyó áras GDP növekedésétõl. Ez elsõsorban a magas nominális kamatokkal, ebbõl adódóan a
készpénztartás költségével, továbbá a lakossági fogyasztás volumenének csökkenésével és a ma-
gasabb pénzügyi megtakarítási hajlandósággal magyarázható. E folyamatban a készpénzkímélõ
eszközök térnyerése is szerepet játszott.

1998-ban a forgalomban lévõ készpénz növekedési üteme szinte megegyezett a folyó áras
GDP emelkedésével, 1999-ben pedig jóval meghaladta azt.5 A változás az infláció mérséklõdésé-
vel, ebbõl következõen a nominális kamatok csökkenésével, illetve a fogyasztás és a megtakarí-
tás terén tapasztalt – az elõzõ idõszakhoz viszonyítva – ellentétes irányú folyamatokkal indokol-
ható.

A bankjegy- és érmecsere eredményeképpen a forgalom dinamikusan növekvõ készpénz-
igényének kielégítése a forgalomban lévõ bankjegyek és érmék csökkenõ mennyisége mellett
történt. Miközben a bankjegyek értéke az elmúlt öt évben több mint kétszeresére nõtt, a bankje-
gyek darabszáma 35%-kal csökkent, hasonlóan az érmékhez, amelyek értéke 126%-kal emelke-
dett, míg mennyiségük 58%-kal mérséklõdött. A címletösszetétel optimalizálása következtében
több milliárd forint megtakarítást ért el a jegybank. A bankjegy- és érmebevonások során 2000.
év végéig keletkezett, 7,6 milliárd forint elszámolt bevonási nyereség az államadósságot csök-
kentette. Az 1998 októberében bevezetett készpénzkezelési és -váltási tevékenységbõl keletkezõ
díjbevétel 2000 végére összesen elérte az 1 milliárd forintot.

Mint ahogyan a készpénz nélküli fizetési forgalom területén a korszerû pénzforgalmi rend-
szerek kialakítása és – részben – mûködtetése sem jelentette a jegybank aktív szerepvállalásá-
nak befejezését, úgy a megváltozott készpénzpiaci feltételek szerinti rendelkezésre állás kialakí-
tása sem jelenti az MNB emissziós feladatainak szûkülését. A jövõben az MNB a „nagybani”
készpénzforgalom kialakításával, illetve a készpénzforgalmazásban betöltött szerepének mér-
séklésével – a világ számos jegybankjához hasonlóan – olyan változásokat kíván megvalósítani,
amelyek a készpénzforgalmazás költségeit jegybanki és nemzetgazdasági szinten egyaránt csök-
kentik.
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Ennek keretében az 1999-ben elfogadott középtávú emissziós stratégia célkitûzéseivel össz-
hangban elkezdõdött a jegybanki érmekészletek egy részének jegybankon kívülre történõ kihe-
lyezésének elõkészítése. A hitelintézetekhez, pénzfeldolgozó cégekhez – meghatározott feltéte-
lek mellett – kerülõ jegybanki érmekészlet várhatóan mérsékli a jegybanki érmeforgalmat,
ezáltal az érmeszállítások gyakoriságát, csökkenti a jegybankban feldolgozandó érmemennyi-
séget.

A jegybanki hálózat elsõ és második átszervezésének tapasztalatai is igazolták az elõzetesen
kialakított elvek helyességét. Jelentõs megtakarításokat jelentett az új feladatok mentén létrejött
szervezet alacsonyabb mûködési és bérköltségigénye, illetve a megszûnt területi igazgatóságok
épületei (különösképpen értéktárainak) jegybanki igényû felújításához elengedhetetlen – közel
1 milliárd forintot kitevõ – költségeinek elmaradása. Emellett a Magyar Államkincstárnak
könyv szerinti értéken és díjmentesen átadott vagyon értéke elérte az 1,2 milliárd forintot.
A megtakarításokon túlmenõen az új rendszer nemcsak a költséghatékonyság elveinek felelt
meg, hanem illeszkedett a jegybank ügyfeleinek elképzeléseihez is. A kereskedelmi bankok
készpénzgazdálkodásában partner pénzszállító és -feldolgozó szervezetek számára a változás, a
jegybanki rendelkezésre állás szûkítése nem jelentett olyan tényezõt, amelynek esetleges kedve-
zõtlen hatását munkaszervezéssel ne tudták volna kiküszöbölni. Az MNB a szervezeti átalakítás-
sal csupán a készpénzpiaci szereplõk magatartásának tendenciózus megváltozását követte.
A hálózat szerepe a bankellenõrzés és a devizahatósági feladatok tekintetében nem változott,
mint ahogy a rendelkezésre állás sem. Az azóta eltelt idõben, a piaci folyamatokra reagálva, a
készpénzpiac szereplõi között megjelentek a nagyobb, tõkeerõsebb cégek, tovább fokozva a ko-
rábban megindult koncentrációt.

A területi igazgatóságokon – a két ütemben megvalósult átszervezést követõen – kialakult az
a szervezeti struktúra, amely középtávon alkalmas a hálózatra háruló feladatok megfelelõ szak-
mai színvonalú ellátásához. Az ilyen módon létrejött hálózati rendszer – a jelenlegi szervezetet
meghagyó kisebb kiigazítással – alkalmas arra is, hogy a tovább liberalizálódó devizaszabályok-
ból fakadó, illetve a mindenkori bankellenõrzési stratégia által kijelölt feladatoknak eleget te-
gyen.

7.
A JEGYBANK STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓS RENDSZERE

A statisztikai feladatok 1994 elõtt szétszórtan, a bank különbözõ szervezeti egységeinél voltak
találhatók. A különbözõ szakterületek (számvitel, pénzpolitika, emisszió stb.) alkalmazott
módszereik és adataik összehangolása nélkül végezték statisztikai feladatukat. Az 1994 áprilisá-
ban létrehozott statisztikai szervezet a legalapvetõbb statisztikai feladatokon kívül még elõrejel-
zéssel is foglalkozott.

Adatgyûjtés és -feldolgozásA statisztikai rendszer ma is végzett feladatai az 1995. évi átszervezéskor alakultak ki. Alapfel-
adat lett a monetáris és a fizetésimérleg-statisztika összeállítása, adatgyûjtéseinek megszervezé-
se és folyamatos korszerûsítése, a bank tevékenységéhez szükséges, de más szervezetek által elõ-
állított adatok összegyûjtése, a módszertan kialakítása és karbantartása, az adatok elérhetõ
adatbankba szervezése és közzététele.

A szervezet létrehozásakor megfogalmazott célt, hogy a jegybanki funkciókhoz kapcsolódó
valamennyi statisztikai feladatot – egységes szabványnak megfelelõen – a jegybank egyetlen
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szervezete végezze, gyakorlatilag sikerült teljesíteni. A korábban több terület által gyûjtött jelen-
téseket ma már döntõen egységes formában és rendszerben a Statisztikai fõosztály kéri be. Évrõl
évre újabb és újabb adatgyûjtések kerültek át az egyes fõosztályoktól a Statisztikai fõosztályra,
miközben a többszöri felülvizsgálat eredményeként a korábban elrendelt jelentések száma je-
lentõsen csökkent, és az ezek közti esetleges átfedéseket, következetlenségeket is sikerült mérsé-
kelni. A banknak a statisztikai szolgálat más szervei által gyûjtött adatok iránti igényét is ez a
szervezet elégíti ki, alapvetõen az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programban meghatározott
adatátvételek formájában.

Az adatgyûjtések folyamata szabályozottá vált, és jelentõsen ésszerûsödött. Az újonnan ki-
alakított statisztikai szabvány szerinti kérdõívek, adatszolgáltatónként vagy téma (pl. a fizetési
mérleg) szerint kötetekbe rendezve, a tárgyidõszakot negyed évvel megelõzõen jutnak el a jelen-
tõ intézményekhez. (A folyamatosan karbantartott adatgyûjtési rendszer jelentései az inter-
neten is elérhetõk.) A hitelintézeti jelentések csaknem mindegyike elektronikus formában érke-
zik be. A ma is legfontosabb információs bázist képezõ bankok terhelésének csökkentése
érdekében közös jelentés került kialakításra a PSZÁF-fal (Felügyeleti mérleg).

Az ellenõrizhetõség bázisán kialakított és a gyakorlatban is alkalmazott szankcionálási poli-
tikának köszönhetõen a bankok jelentési fegyelme javult. E változást segítette, hogy adatszolgál-
tatások részletes kitöltési utasítással kerülnek a bankokhoz, amelyek bármikor konzultálhatnak
a jegybankkal. Az adatszolgáltatókkal való jó kapcsolat érdekében a feldolgozott adatokat tartal-
mazó publikációkat visszajuttatjuk nekik, továbbá éves, egyszeri értékelés formájában adunk
visszajelzést elõzõ évi teljesítményükrõl.

Az adatfeldolgozás a vizsgált idõszakban teljesen átalakult. Az üzembe állított feldolgozó
programoknak köszönhetõen az adatok megjelenési ideje lerövidült, megbízhatóságuk (rész-
ben a számítástechnikai eszközök által biztosított ellenõrzések kihasználásával) megnõtt. Az
egyik legjelentõsebb fejlesztés a makrogazdasági szempontból különösen jelentõs fizetésimér-
leg-statisztikában ment végbe, ahol az egyetlen adatbázisba kerülõ egyedi jelentések feldolgozá-
sa minden korábbinál gyorsabb és pontosabb adatokat eredményezett.

A publikálás módja és tartalma is átalakult. A korábbi esetleges közléseket az adatok feldol-
gozását gyorsan követõ hét sajtóközlemény (A nemzetgazdaság fizetési mérlegének alakulása –
elõzetes és végleges adatokkal; A háztartások nettó pénzügyi megtakarításai; A vállalkozói,
lakossági és bankközi forintkamatok; A jegybank mérlege; A bankrendszer összevont mérlege
és a monetáris aggregátumok; Az értékpapír-állományok tulajdonosi szektorok szerinti meg-
oszlása), továbbá a hosszabb követési idejû Havi jelentés váltotta fel. Valamennyi publikáció
elõre bejelentett közlési naptár szerint jelenik meg, magyar és angol nyelven az interneten is.
A sajtóközlemények közlési idõpontja – fokozatosan közeledve a vonatkozási idõszakhoz –
mára megfelel a fejlett országok gyakorlatának. Ez évi fejlesztés eredményeképp a jegybanki sta-
tisztikák hosszú idõsorai ugyancsak az MNB honlapjára kerültek.

Komolyabb módszertani váltás esetén az összehasonlíthatóság érdekében hosszabb idõre
visszavezetve, az új módszertan leírásával együtt közöljük adatainkat. (A fizetésimérleg-statisz-
tika – például – 2000 márciusában 1990-ig visszavezetve közölte a fizetési mérleget és a hozzá
kapcsolódó állományi adatokat.)

A banki belsõ elemzéseket hosszú idõsoros adatok hálózatra tételével és belsõ tájékoztatók
készítésével támogatja a statisztika. (Jelenleg hét tájékoztató készül rendszeresen, pl. a fogyasz-
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tói árakról és a maginflációról, az ingatlanfejlesztési hitelek alakulásáról, a közvetlen tõkebefek-
tetések ország- és ágazati bontásáról.) 2001-tõl a belsõ tájékoztatók is elõre bejelentett publiká-
ciós naptár szerint, a belsõ hálózaton lesznek elérhetõk. Az egyedi vagy más okból nem
közölhetõ adatok és feldolgozások a fõosztály által mûködtetett adatbázisban állnak a munka-
társak rendelkezésére. (A következõ generációs statisztikai adatbázis jelenleg fejlesztés alatt áll.)

A statisztikai szervezet nemzetközi kötelezettségei folyamatosan bõvülnek. Míg korábban a
Nemzetközi Valutaalap és a Világbank, jelenleg az Eurostat és az Európai Központi Bank által tá-
masztott igények teljesítése köt le jelentõs erõforrásokat.

Módszertani fejlesztésekAz évrõl évre végzett módszertani fejlesztések eredményeként a ma alkalmazott kategóriák, cso-
portosítások egy-két kivételtõl eltekintve megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és gyakor-
latnak, jól szolgálják a hazai döntéshozatalt. Folyamatosan halad a különbözõ jelentésekben al-
kalmazott fogalmak egységesítése.

Az egyik legjelentõsebb fejlesztés a háztartások nettó pénzügyi megtakarításainak mérési
módszerében ment végbe, ahol a megfigyelt eszközök körétõl az inflációszûrés módjáig válto-
zott a módszer. Jelentõs lépésnek tekinthetõ az idõsorok elemzésében egyre kiterjedtebben al-
kalmazott szezonális kiigazítás módszere is.

Az MNB maradéktalanul teljesítette az IMF különleges adatközlési szabványának (SDDS)
megfelelõen vállalt kötelezettségét. Ezzel formálisan is teljessé vált, hogy a nemzetközi szerve-
zetek részére történõ adatszolgáltatása ma már a nemzetközi standardoknak megfelelõen törté-
nik.

A közölt adatok minõsége a feldolgozás gépesítésének és az újszerû (esetenként ügyletek
szintjére kiterjedõ) ellenõrzéseknek köszönhetõen jelentõsen javult. A fizetésimérleg-statiszti-
kában a korábban nagy statisztikai hiba az elfogadható mértékre szorult vissza a különbözõ je-
lentések adattartalmának ütköztetésével, valószínûségi vizsgálatok beépítésével.

A megfigyelt és publikált információk köre megnövekedett. Új statisztikaként az értékpapí-
rok tulajdonosi megoszlását leíró adatgyûjtés és -közlés került kialakításra. A nemzetközi
tendenciának megfelelõen a korábbi alapvetõen banki adatgyûjtések mellett egyre több közvet-
len vállalati adatgyûjtést végez a statisztikai szervezet. Az MNB számára megkülönböztetett je-
lentõségû mûködõtõke kérdõíves vállalati megfigyelése 2000-tõl került a feladatok közé.
(A kialakított vállalati jelentések begyûjtése, a vállalatokkal való kapcsolattartás rendkívül
erõforrásigényes, a szükséges létszámot eddig a gépesítésbõl felszabaduló állomány biztosí-
totta.)

Szervezeti felépítésA szervezet 1994 áprilisában 10 osztályhoz rendelt 122 fõs kerettel alakult meg. Az 1995. évi át-
szervezés során a 10 osztályos szerkezet változott, s a fõosztály ma is az akkor kialakított 4 osztá-
lyos formában mûködik (Fizetésimérleg-, Monetáris statisztikai, Összefoglaló-, és Informatikai
osztály).

A létszámkeret az új szervezetben nagyon jelentõsen csökkent, és érdemben azóta sem
változott. (1–2 fõs korrekcióra csak jelentõs feladatátcsoportosítás alkalmával került sor.)
A jelenlegi engedélyezett létszám 83 fõ. A folyamatos és számottevõ feladatbõvülés ellenére
változatlan létszám egyre inkább korláttá válik. A fõosztály közel felélte a gépesítéssel nyert
tartalékát.
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Számottevõ változás, hogy a munkafolyamat gépesítésével a középfokú végzettségûek he-
lyett felsõfokú végzettségûeket alkalmazunk.

8.
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

A rendszerváltozás elsõ éveiben – és azt megelõzõen – nemzetközi téren a fõ feladat a magyar
gazdaság külsõ forrásszükségletének biztosítása és a megfelelõ tartalékképzés volt. A forrásbe-
vonás alapvetõen két módon lehetséges: a nemzetközi tõkepiacok, illetve a nemzetközi pénzügyi
intézmények révén.

A 80-as és 90-es években a nemzetközi pénzügyi intézmények igen jelentõs szerepet játszot-
tak a külsõ forrásbevonásban a fizetésimérleg-javító hitelek nyújtásával, projektfinanszírozás-
sal és a privatizációval összefüggõ tõkebevonásban. Magyarországon a Nemzetközi Valuta Alap
(IMF), a Világbank, a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC), az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Európai Beruházási Bank (EIB) ka-
pott komolyabb szerepet a finanszírozásban.

Az MNB feladatai egyrészt abból adódnak, hogy az egyes intézményekhez való csatlakozá-
sunkkor a törvényhozók az MNB-t jelölték ki a pénzügyi kapcsolattartásra, másrészt – a 90-es
évek elejéig – a hitelek nagy részét szintén jegybank vette fel. Mindezen túlmenõen a Nemzetkö-
zi Valuta Alapban a Magyarországot képviselõ kormányzó az MNB elnöke, a Világbankban és az
EBRD-ben a hazánkat képviselõ helyettes kormányzó a jegybank alelnöke.

A nemzetközi pénzügyi intézmények hitelezési tevékenysége, pénzügyi helyzetünk folyama-
tos megfigyelése és értékelése nagyban elõsegítette a tõkepiaci források bevonását is. A 90-es
évek közepétõl erõteljesen javult a nemzetközi hitelminõsítõ intézmények által adott értékelés,
ezáltal kedvezõbbekké váltak a piaci hitelek kamatfeltételei. A nemzetközi tapasztalatok szerint
minél kiegyensúlyozottabb és fejlettebb a gazdaság, annál nagyobb a magántõke szerepe, és
csökkenhet a nemzetközi pénzügyi intézmények jelentõsége a finanszírozásban.

1995 és 2000 között lényeges eltolódás következett be az MNB nemzetközi tevékenységében:
a hangsúly a finanszírozási feladatokról átkerült a nemzetközi és különösen az európai integrá-
cióba való bekapcsolódásra.

A nemzetközi forrásbevonás feltételeit tovább javította az 1995-ös stabilizációs program tá-
mogatására 1996 márciusában megkötött IMF-megállapodás, valamint a szintén ez évben meg-
valósult csatlakozásunk az OECD-hez.

A kedvezõ belsõ és külsõ feltételek lehetõvé tették az adósságállomány szerkezetének folya-
matos javítását, az Államadósság Kezelõ Központ (ÁKK) létrejöttével pedig az adósságkezelés
szervezeti rendszerének átalakítását.

Az adósságállomány struktúrájának átalakítása érintette a nemzetközi fejlesztési intézmé-
nyektõl felvett hiteleket is: az európai intézmények (EIB, EBRD) egyre inkább elõtérbe kerültek
a Világbank-csoporttal szemben. Az állam és a gazdálkodó szervezetek egyre aktívabb hitelfel-
vétele azt eredményezte, hogy az MNB szerepe – a tõkepiaci forrásbevonáshoz hasonlóan – a
nemzetközi fejlesztési intézményekkel összefüggésben is egyre inkább az együttmûködési ta-
pasztalatokra támaszkodó tanácsadás felé tolódott el.

Az MNB rendszeresen figyelemmel kísérte az új konstrukciókat, és az elvégzett költség-
összehasonlítások alapján a régebbi, kedvezõtlenebb feltételû világbanki hiteleket 1996–2000

1 9 9 5 – 2 0 0 0 A Z M N B T E V É K E N Y S É G É N E K Á T A L A K U L Á S A

83



között részben átalakította, részben elõtörlesztette. A Világbanknál és az EBRD-nél belátható
idõn belül sor kerülhet hitelfelvevõi státuszunk fokozatos megszüntetésére.

A legutóbbi IMF-megállapodás sikeres teljesítése után a szervezettõl felvett hiteleket is tör-
lesztette az ország. A forint az IMF által igénybe vehetõ pénznemek közé került. A jövõben a
nemzetközi pénzügyi intézményekben egyre inkább a gazdasági konzultációs kötelezettségek
teljesítése lesz elsõdleges feladatunk.

A magyar gazdaság világgazdasági és nemzetközi pénzügyi integrációjának elõsegítése és
megvalósítása – mely a kormányzati prioritások között is szerepel – elengedhetetlenné tette a
magyar tagságot a nemzetközi, különösen az európai integráció intézményeiben .

OECD-csatlakozásOECD-tagságunk elnyerésében az MNB fontos szerepet játszott, mivel a csatlakozási követelmé-
nyek jelentõs részben azokat a területeket érintették (devizaszabályozás, pénzügyi rendszer mû-
ködése, makrogazdasági stabilizáció), melyek részben vagy egészben a jegybank illetékességi
körébe tartoznak. Az új devizatörvény és az 1996 óta végbement további devizaliberalizáció, a
hazai makrogazdasági folyamatokat és reformlépéseket átfogó elemzését és értékelését tartal-
mazó országtanulmányok rendszeres megjelentetése mutatják tagságunk eredményeit. Emel-
lett a nemzetközi tõkepiacokon is világossá vált, hogy a magyar gazdaság makrogazdasági és
strukturális jellemzõi megfelelnek a legfejlettebb országokéinak. Ez növelte a magyar gazdaság
iránti befektetõi bizalmat, ami a finanszírozási költségek csökkenéséhez és a külföldi tõkebe-
áramlás növekedéséhez vezetett. Az 1996 óta eltelt idõszakban az MNB szakértõi fontos
OECD-testületek munkájába kapcsolódtak be. Közremûködtek a pénzügyi piacokkal, a makro-
gazdasági és gazdaságpolitkai kérdésekkel, valamint a tõkeáramlással és nemzetközi befekteté-
sekkel foglalkozó bizottságok és munkacsoportjaik részére készülõ, a magyar gazdaságpolitikát,
pénzügyi rendszert, a devizaszabályozást elemzõ OECD-tanulmányok elkészítésében. Az
OECD-tagságból eredõ kötelezettségek – amelyek elsõsorban a devizaliberalizációt és a pénz-
ügyi rendszer szabályozását érintik – teljesítésérõl szóló tájékoztatók elkészítésében az MNB
mind az illetékes OECD-testületben, mind a hazai tennivalókban – stratégiakészítés, jogsza-
bályalkotás és -elõkészítés – kiemelkedõ szerepet játszik.

Európai integrációAz Európai Unióval 1998-ban kezdõdtek meg a csatlakozási tárgyalások. Az MNB-nek néhány
tárgyalási fejezetben kezdettõl fogva kulcsszerepe van (Gazdasági és Monetáris Unió, tõkemoz-
gások, pénzügyi szolgáltatások): hozzájárult az adott témában a magyar álláspont kialakításá-
hoz, s közvetlenül is képviseli a magyar pozíciót az Állandó Tárgyaló Delegációban és a fejezeti
tárgyalócsoportokban. Ezzel párhuzamosan közremûködik a hazánk csatlakozási stratégiáját
alapvetõen meghatározó, átfogó kormányzati dokumentumok egyes részeinek elkészítésében,
továbbá bekapcsolódott a hazai és a brüsszeli hatóságok által közösen vagy az utóbbiak által
önállóan készített jelentések, anyagok – mint pl. a Joint Assessment és a Regular Report – elké-
szítésébe.

Bár az EU-tagság elnyerése nem eredményezi egyben a monetáris unióhoz való csatlakozást,
az MNB számára mégis az elsõrendû feladatok közé tartozik a felkészülés az euró magyarországi
bevezetésére. A belépést követõen ugyanis a magyar jegybank részese lesz a Központi Bankok
Európai Rendszerének, s a forint várhatóan tagja lesz az árfolyam-mechanizmusnak is. A mone-
táris és árfolyam-politika – és általában a gazdaságpolitika – alakításában elengedhetetlenné
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válik az egyeztetés az EU illetékes intézményeivel, különösen a frankfurti székhelyû Európai
Központi Bankkal. Az MNB az elmúlt években széles körû és intézményes munkakapcsolatot
alakított ki már az EKB elõdjével, az Európai Monetáris Intézettel is, 1998-tól az EKB-val és a
Központi Bankok Európai Rendszerének tagjegybankjaival.

9.
SZÁMVITELI FUNKCIÓK, PÉNZÜGYI

TERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS

Az MNB számviteli nyilvántartásaiban rögzített gazdasági események kétfélék lehetnek: kap-
csolódhatnak közvetlenül a jegybanki funkciókhoz vagy pedig az intézmény mûködtetéséhez.
Ennek megfelelõen a számviteli nyilvántartások vezetése, valamint az azokból nyerhetõ infor-
mációk feldolgozása is kettõs célt szolgál. Egyrészt a jegybankra jellemzõ mérlegtételek a mone-
táris statisztika „alapanyagát” képezik, s feldolgozásuk támogatja a makrogazdasági elemzése-
ket, a monetáris politikai döntéselõkészítést, másrészt a jegybank, mint sajátos gazdálkodó
szervezet irányításának, ellenõrzésének és felügyeletének is nélkülözhetetlen bázisa a számviteli
nyilvántartás és az arra épülõ beszámolási rendszer. A jogszabályok által elõírt beszámolási kö-
telezettség teljesítésén túl a számviteli és pénzügyi szakterület feladata a belsõ gazdálkodási sza-
bályok kialakítása, a fejlesztési és a mûködési költségekre irányuló pénzügyi tervezés és a tervek
megvalósulásának nyomon követése, elemzése is.

Az értékelési elvek sajátosságai Az MNB számviteli politikáját, a beszámoló készítésének szabályait, mint minden más gazdasá-
gi társaság esetében, elsõdlegesen a fennálló jogszabályi környezet határozza meg. A számviteli
törvény elõírásainak alkalmazásán túl az MNB számára kötelezõ normákat határoz meg a jegy-
banktörvény és az MNB beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányren-
delet is. A magyar számviteli elõírásoknak megfelelõ éves beszámolónak az MNB esetében e há-
rom jogszabály együttese ad keretet. Az MNB által készített éves beszámolókat független
könyvvizsgálói vélemény támasztja alá, melyben a Közgyûlés által választott könyvvizsgáló cég
az évközi és az év végi helyszíni könyvvizsgálat alapján nyilatkozik arról, hogy az éves beszámoló
a magyar számviteli elõírásoknak megfelelõ, megbízható, valós képet ad-e az MNB vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl.

A számvitelrõl szóló 1991. évi XVIII. törvény és az ezzel egyidejûleg hatályba lépõ, a Ma-
gyar Nemzeti Bank éves beszámolókészítési és könnyvvezetési sajátosságairól szóló
180/1991. (XII.30) Korm. rendelet szabta meg a bank éves beszámolójának tartalmát, struk-
túráját és a közzétételi kötelezettséget. Az értékelési elvek terén fennálló legfõbb sajátosságo-
kat a jegybanktörvény szabályozta. Ezek közül a leglényegesebb az volt, hogy az MNB a mérle-
gében szereplõ devizaeszközök és -források aktuális árfolyamon történõ átértékelési
különbözetét, azaz a forint árfolyamváltozásából származó veszteséget közvetlenül az állam-
adósság terhére, a nyereséget pedig annak javára számolta el. E sajátos elszámolási szabály
közgazdasági alapját az adta, hogy az MNB a magyar állam nevében felvett hiteleket forintban
csatornázta tovább a gazdaság számára, a kétszintû bankrendszer kialakulása elõtt közvetle-
nül az állami vállalatoknak, azt követõen pedig közvetve a bankokon keresztül, valamint a
központi költségvetésnek. A 90-es éveket megelõzõen a forintkamatok szintje nem tartalma-
zott kompenzációt a forint várható leértékelõdésébõl származó veszteség fedezetére, ezért a
devizahitelek forintosítása nemcsak az árfolyamkockázat, hanem gyakorlatilag a veszteség
átvállalását jelentette.
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Ebben a rendszerben az ország külföldi eladósodását tükrözõ devizatartozások az MNB
mérlegében jelentõsen meghaladták a devizában fennálló követeléseket, így a forint leértékelõ-
désekor a devizakövetelések forintban kifejezett értéke kisebb mértékben növekedett, mint a
devizatartozások forintban kifejezett értéke. A mérlegben megjelenõ tartozástöbblet olyan nettó
árfolyamveszteséget jelentett, mely eredete szerint egyértelmûen kapcsolódott az államadós-
sághoz. Az ezzel összhangban lévõ elszámolási szabály ezért úgy rendelkezett, hogy azzal nem az
MNB eredményét kell csökkenteni, hanem közvetlenül államadósságként kell azt elszámolni a
mérleg eszközoldalán speciális, nem kamatozó és lejárat nélküli központi költségvetéssel szem-
beni követelésként. A forint folyamatos leértékelõdése nyomán automatikusan nõtt ennek az
ún. „nullás” államadósságnak az összege és részaránya az MNB követelései között. A nem ka-
matozó eszközhöz kapcsolódó bevételkiesést idõvel egyre kevésbé tudta ellensúlyozni a kamat-
mentes források (elsõsorban a forgalomban lévõ készpénz) állománynövekedése. Az MNB
számviteli eredményének csökkenését eredményezte az ország nettó devizaadósságának mak-
rogazdasági szempontból egyértelmûen kedvezõnek ítélhetõ csökkenése is, hiszen ennek nyo-
mán a jegybank forrásain belül csökkent az alacsonyabb nominális kamatozású devizaforrások
aránya. A 90-es évek közepére olyan mérlegszerkezet alakult ki, melynek nyomán a devizaadós-
ság csökkenése esetén a költségvetésnek már a tárgyévi veszteség ellensúlyozásáról is gondos-
kodnia kellett. (1996-ban az MNB az éves költségvetési törvény alapján 58,1 milliárd forinttá-
mogatást számolt el rendkívüli bevételként.)

A magyar számviteli elõírásoknak megfelelõ állami mérleg struktúrája nem elégítette ki a
felhasználók igényeit, ezért a bank, elsõsorban a közgyûlés számára, kialakította az elemzési
szempontoknak jobban megfelelõ részvénytársasági mérleget és az arra épülõ beszámolót. Az
állami mérleg, a részvénytársasági mérleg és a nemzetközi mérleg, valamint a rájuk épülõ beszá-
molók egyaránt a számviteli területen készültek, a monetáris statisztika céljára készülõ
MNB-hitelmérleget pedig a statisztikai terület állította elõ. Mindegyik mérlegre, illetve beszá-
moló típusra jellemzõ volt az, hogy a fõkönyvi kivonat alapján készítették el, alapvetõen kézzel,
majd táblázatkezelõ programok segítségével.

A Magyar Nemzeti Bank fõkönyvi kimutatásait egy meglehetõsen régi, de a korábbi idõszak-
ban megbízhatóan mûködõ számítástechnikai rendszer állította elõ. A fõkönyvi könyvelés a kor
szellemének megfelelõen monodevizásként mûködött, azaz a fõkönyvi számlák vezetése csak
forintban történt, a devizás tételek devizatartalma csak az analitikus rendszerben volt megálla-
pítható. A devizaanalitika is ugyanabban a számítástechnikai környezetben mûködött, bár a fõ-
könyvi rendszertõl mereven elhatárolva. A devizaárfolyamok használatának terén a rendszer je-
lentõs korlátokkal rendelkezett, nem volt naprakész, csak a hó végét követõen, jelentõs idõbeli
késéssel lehetett elõállítani a kimutatásokat az ún. mérleghelyesbítõ tételek kézi könyvelése
után. A mérleghelyesbítõ tételek egyik fõ oka az volt, hogy a devizaanalitikus rendszerben nem
lehetett értéknaposan könyvelni, azaz a tétel a rögzítés idõpontjával módosította az egyenlege-
ket, s nem arra az idõpontra vonatkoztatva, amikor a gazdasági esemény ténylegesen történt.
A tárgyhónapot követõ hónapban rögzített, de a tárgyhónapot érintõ tételt mérleghelyesbítõ té-
tellel kellett a tárgyhónapra „átvinni” fõkönyvi szinten.

Az MNB korábbi szervezeti struktúrájának megfelelõen az analitikus könyvelés ún. fiók-
rendszerben mûködött, a több szervezeti egységet érintõ ügyletek könyvelése ütközõszámlák és
a pénzforgalmi rendszer közbeiktatásával bonyolódott.
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Külön kisegítõ rendszer mûködött a tárgyi eszközök nyilvántartására, melynek összesített
adatait havonta kézi könyveléssel rögzítették egy közbülsõ rendszerbe, mely a megadott
adatformátumnak megfelelõen mágneslemezen biztosította az adatokat a fõkönyvi rendszer
számára.

A 90-es évek elejére már egyértelmûvé vált, hogy a több mint húsz éve kifejlesztett rendszer
nem felel meg a korszerû követelményeknek, üzemeltetése is egyre nehezebb, költségesebb, az
üzembiztonsága a legnagyobb törõdés mellett is rohamosan csökken. A 90-es évek közepére
már szinte katasztrófahelyzet alakult ki, még a rendszert futtató számítógép fizikai valóját illetõ-
en is. Elodázhatatlanná vált a rendszer cseréje, különös tekintettel arra, hogy az 1992-ben vásá-
rolt, a kiválasztásnál a fõkönyvi könyvelési rendszer kiváltására is alkalmasnak tûnõ új szoftver
bevezetési kísérlete nem hozta meg a kívánt eredményt, láthatóvá vált, hogy az nem felel
meg azoknak az elvárásoknak, melyek egy korszerû fõkönyvi rendszerrel szemben támasztha-
tók.

Éves pénzügyi terv A külföldi jegybankokhoz hasonlóan az MNB státuszából adódóan speciális helyzetben van
költséggazdálkodási rendszerének kialakításánál is annyiban, hogy beruházási vagy mûködési
költség tartalmú kifizetéseinél sem érvényesül likviditási korlát, azok pénzteremtéssel finanszí-
rozhatók. Ezért olyan önkorlátozási elvre épülõ pénzügyi tervezési és költséggazdálkodási rend-
szert épített ki, mely a többszintû tervezés és tervbírálat, szigorú beruházási és költségkeretek
jóváhagyása és betartatása útján próbálta érvényre juttatni a racionális gazdálkodás követelmé-
nyeit.

Az 1995-re kialakult belsõ gazdálkodási rendszer kulcseleme az éves pénzügyi terv, melyet
az igazgatóság hagy jóvá. A terv bankszervek és költségnemek szintjére lebontott kereteket tar-
talmaz, az évközi rugalmasságot külön beruházási és mûködési költségtartalék biztosítja. Pénz-
ügyi kötelezettséget vállalni csak a már biztosított keret megléte esetén lehet. A költségvetés be-
tartását év közben a számviteli terület, éves szinten pedig az igazgatóság és a Magyar Nemzeti
Bank Felügyelõbizottsága ellenõrzi. Az összbanki szintû éves fejlesztési keret felsõ korlátjára
belsõ szabályt alakított ki a bank, mellyel biztosította, hogy a tárgyi eszközök, immateriális ja-
vak, valamint a befektetések nettó értéke ne haladhassa meg a bank saját tõkéjének szintjét.
A konkrét beruházási döntések elõkészítésének követelményeirõl még nem léteztek írott szabá-
lyok, azok közvetlenül bekerülhettek az éves tervbe, s annak részeként fogadta el az igazgatóság,
vagy pedig év közben a tartalék terhére hagyta jóvá a keretet a felhatalmazott döntéshozó.
A döntések tartalmi elõkészítése gyakran hiányos volt, nem terjedt ki az adott cél megvalósításá-
nak alternatív, olcsóbb lehetõségeinek vizsgálatára. A mûködési költségek tervezésénél költség-
helyi szinten is alapvetõen a báziselv érvényesült, a feladatokhoz rendelt költségelemzésnek
nem voltak hagyományai. Ebbõl adódóan a jegybanki feladatok közötti átrendezõdésekhez,
arányeltolódásokhoz a költségstruktúra nem tudott rugalmasan alkalmazkodni.

A beszerzéseknél nem volt jellemzõ a versenyeztetés, a pályázati kiírások alkalmazása. A ta-
karékos gazdálkodás követelménye a döntéshozatalnál még nem került elõtérbe.

A számviteli területet érintõ
változások

Az MNB számviteli politikáját meghatározó jogszabályi környezet az elmúlt hat év során jelen-
tõs átalakulásokon ment keresztül azzal párhuzamosan, hogy a jegybank feladatai is változtak,
egyre inkább megközelítve a fejlett piacgazdaságok modelljét.
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A Magyar Államkincstár megalakulása elsõdlegesen a jegybank bankszámla-vezetési tevé-
kenységét, valamint a területi hálózatát érintette. A tevékenységek átadásához 2,5 milliárd fo-
rint értékû és igen jelentõs tételszámú vagyonátadás is kapcsolódott, melynek számviteli elõké-
szítése és lebonyolítása rendkívüli feladatot jelentett a szakterület számára. Másrészt a kincstár
megalakulásához kapcsolódó, elsõsorban a területi hálózat méretét és funkcióit érintõ intéz-
ményfejlesztési döntések fontos kiindulópontját képezhették a számviteli feldolgozási rendszer
olyan átalakításának, mely a korábbi decentralizált, fiókszintû számlavezetés helyett a közpon-
tosított, integrált számlavezetést célozta meg. A kincstári számlavezetés mellett második lép-
csõben a lakossági állampapír-forgalmazás is lekerült az MNB feladatainak listájáról, ami
ugyancsak hozzájárult a jegybanki profiltisztítás folyamatához.

Az idõszak legjelentõsebb számvitel-politikai változásait a devizaadósság-kezelés rendsze-
rének átalakításához kapcsolódó, 1997 elején végrehajtott adósságcsere által megváltoztatott
MNB-mérlegszerkezet tette lehetõvé. A nemzetközi normákhoz való közelítés, a monetáris és
fiskális funkciók szétválasztásának igénye szükségessé tette azt, hogy a magyar állam külföldi
adósságainak terheit a költségvetés közvetlenül is érzékelje, s ne csupán az MNB közvetítésével,
annak több tényezõ hatását együttesen tükrözõ nyereségén/veszteségén keresztül. Ennek érde-
kében törvényi felhatalmazás alapján a költségvetés az MNB-vel szemben forintban fennálló
tartozásainak meghatározott részét devizahitel-tartozássá alakította át az MNB 1996 végén
fennálló nettó devizatartozásával azonos összegben. Az átalakítással teljes mértékben megszûnt
a korábban felhalmozódott nem kamatozó, lejárat nélküli államadósság, valamint az átalakítás
idõpontjában nullára csökkent a jegybank nettó devizapozíciója, azaz a devizában fennálló kö-
veteléseinek és kötelezettségeinek forintban kifejezett összege azonossá vált. A késõbbiekben az
árfolyampálya tartása érdekében végrehajtott devizapiaci intervenciók nyomán, valamint an-
nak köszönhetõen, hogy az új rendszerben a külföldi hiteleket már nem az MNB veszi fel, a ko-
rábbival ellentétes irányú devizapozíció alakult ki, az MNB devizakövetelései egyre nagyobb
mértékben meghaladták a devizatartozások összegét.

Az adósságcsere lehetõvé tette az áttérést a devizaárfolyam-változás elszámolásának olyan
rendszerére, mely a nemzetközi számviteli elvekkel is összhangba hozható. Fontos azonban
megjegyezni, hogy a devizaárfolyam-változás hatásának elszámolásában nincs egységes nem-
zetközi gyakorlat, a nemzetközi számviteli szabvány által elõírt elszámolási módszert jellemzõ-
en éppen a külföldi jegybankok nem fogadják el a maguk számára követendõként. Ennek oka,
hogy a jegybankok mérlegében jelentõs nagyságrendû az árfolyamváltozás hatásának kitett nyi-
tott devizapozíció (a devizatartalék-kezelés funkciójából eredõen a devizakövetelések jellemzõ-
en meghaladják a jegybankok devizatartozásait), így a devizatételek belföldi pénznemben törté-
nõ átértékelése jelentõs mértékû, és idõben változékony nyereség- vagy veszteségtartalmú
különbözetet eredményez. A nyitott devizapozíció lezárására nincs lehetõség, ezért az értékelési
idõszakok végén jelentkezõ árfolyamnyereségek, illetve -veszteségek a hagyományos értelem-
ben véve semmiképpen sem tekinthetõk realizáltnak. Míg a nemzetközi számviteli szabvány
(IAS) a piaci értékelés (mark to market) elvén a realizációtól függetlenül az eredményben törté-
nõ elszámolást írja elõ, a jegybankok az óvatosság elvére helyezik a nagyobb hangsúlyt, melynek
megfelelõen a nem realizált, azaz potenciális nyereség az eredményben nem számolható el,
ugyanakkor a potenciális veszteséget meg kell az eredményben jeleníteni. E megközelítésbõl az
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következik, hogy az árfolyam-különbözeten belül elkülönítendõ a realizált és nem realizált rész,
ami sem elvi alapon, sem pedig a gyakorlati megvalósítás szempontjából nem könnyû feladat.

A Pénzügyminisztérium szakértõivel együttmûködve, a jegybanktörvény és a kormányren-
delet többszöri módosításával 1997-tõl olyan kompromisszumot kerestünk e kétféle számviteli
megközelítés között, mely a makrogazdasági helyzetbõl fakadó közgazdasági ésszerûséget sem
hagyja figyelmen kívül. Az óvatosság elvének érvényesítése ugyanis a még magas infláció és no-
minális belföldi kamatszint idõszakában indokolatlanul felnagyítja a monetáris politikai szem-
pontból szükséges sterilizáció költségvetési terheit azáltal, hogy a sterilizációs eszközök kamat-
ban megjelenõ költségei teljes mértékben megjelennek az MNB eredményében, a forint
leértékelõdésébõl fakadó, a devizatartalékokon tendenciájában is megjelenõ árfolyamnyereség
pedig mint nem realizált eredmény nem kerülne be az eredménybe. Másfelõl a nemzetközi
számviteli szabványok szerinti megközelítés sem vezetett kielégítõ eredményre, hiszen ebben az
esetben az idõszakon belüli árfolyam-ingadozás csillapítatlanul jelenik meg az MNB eredmé-
nyében, s azon keresztül a költségvetésre is kiszámíthatatlan hatást gyakorol.

Az áttekintett idõszakban az árfolyamnyereségek és -veszteségek elszámolásának tekinteté-
ben több módosítás is történt. Az Európai Központi Bankok Rendszerében elõírt, csatlakozá-
sunk után számunkra is kötelezõvé váló szabályok bevezetése ezen a területen csak fokozatosan,
hosszabb átmeneti idõszakot figyelembe véve indokolt, ezért a hosszú távon is mûködtethetõ
jogszabályi keret kialakítása még további módosításokat igényel nemcsak a jegybanki, hanem
az államháztartási számvitelben is.

Korszerûsödött ugyanakkor az MNB éves beszámolójának tartalma, szerkezete annak érde-
kében, hogy a felhasználók igényeit a korábbinál magasabb szinten elégítse ki. Megszûnt az álla-
mi és a részvénytársasági mérleg és beszámoló kettõssége, a beszámolókészítés jegybanki sajá-
tosságait meghatározó kormányrendelet 1997. évi újjáfogalmazásával jelentõs mértékben nõtt a
számviteli politika átláthatósága.

A fõkönyvi rendszer cseréje Az MNB 1995-ben határozta el a fõkönyvi rendszer cseréjét egy korszerû, minden igényt kielégí-
tõ rendszerrel, melyet pályázat útján választott ki. Már az elsõ megfogalmazás során nyilvánva-
lóvá vált, hogy olyan rendszerre van szükség, mely a tételeket a nyilvántartási deviza (HUF) mel-
lett a tranzakciós pénznemben is kimutatja, alkalmas arra, hogy a jogszabályi
követelményeknek megfelelõen a devizában kimutatott eszközöket és forrásokat naponta át
tudja értékelni a napi árfolyamon, legyen alkalmas arra, hogy az igényeknek megfelelõ riporto-
kat el tudja készíteni, és mindezt gyorsabban, kevesebb élõmunka-ráfordítással. Az indulás so-
rán az elsõ és legfontosabb cél az volt, hogy funkcionális bõvítés nélkül a korábbi rendszer fõ-
könyvi része váljék lecserõlhetõvé. E követelménynek már az éles induláskor, 1997 nyarán
sikerült eleget tenni egy olyan fõkönyvi rendszerrel, mely a követelményeknek megfelelt, annak
ellenére, hogy a deviza- analitikus rendszer ebben az idõpontban még mindig a korábbi rend-
szerben maradt. Ezt úgy sikerült megvalósítani, hogy a devizában keletkezett és lebonyolított té-
telek könyvelése az új rendszerben – mely már multidevizás rendszer – tranzakciós pénznem-
ben történik, a forintosítást és a napi átértékelést már ez a rendszer végzi.

A megfelelõen specifikált riportokat a rendszer terjedelmétõl függõen azonnal vagy háttér-
ben futtatva biztosítja. Ezek a riportok a kötelezõ adatszolgáltatáson túlmenõen az elemzési
munkát is segítik, alkalmasak a jövedelmezõség követésére, idõsorok kialakítására.
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Az MNB életében egyre fontosabb kérdéssé vált a költséghatékonyság növelése, egyre in-
kább lényeges kérdés lett az, hogy a bank üzemeltetése során mi mennyibe kerül. Fontos lett
tudni, hogy egy adott feladat megoldására kínálkozó lehetséges alternatívák közül melyik éssze-
rûbb, gazdaságosabb. Ezért már az új rendszer bevezetése során megvalósult a kontrolling rend-
szer informatikai támogatásának elsõ üteme, melynek segítségével követhetõbbé vált a tervezés,
a tényadatok rögzítésével pedig láthatóvá válik, hogy mire mennyit költ a jegybank.

Az elsõdlegesen számviteli feladatok ellátására kiválasztott integrált vállalatirányítási rend-
szer bevezetése egyúttal lehetõséget adott arra is, hogy a hagyományos pénzügyi feladatokat
– szállítók, vevõk nyilvántartása, számlázás – is e rendszer támogatásával oldja meg a bank.

Már a bevezetés pillanatában szerepelt a tervek között a rendszer késõbbi bõvítése, úgy hogy
az integrált adatbázis elõnyeit kihasználva újabb feladatokat is e rendszeren belül lehessen meg-
oldani. Tekintettel arra, hogy a korábban használt személyzeti-bérszámfejtési program szállító-
ja bejelentette, hogy a rendszerének támogatását megszünteti, az MNB 1998-ban bevezette az
integrált rendszer humánpolitikai modulját is. Miután kiderült, hogy a bank által használt tárgyi
eszköz nyilvántartására használt rendszer nem felel meg arra, hogy 2000. január 1-je után a dá-
tumot megfelelõen kezelje, e területen is az új rendszer megfelelõ moduljának bevezetése kínálta
a leggazdaságosabb megoldást.

Ma a havi zárlati tételek rögzítését követõen azonnal hozzáférhetõvé válik az adott idõszaki
mérleg- és eredménykimutatás, valamint a különbözõ elemzési célú riportok halmaza is. Vi-
szonylag tág keretek között bõvíthetõ az adatszolgáltatás gyakorisága, terjedelme, a rendszer
képes alkalmazkodni az igények változásához.

Az új informatikai rendszerek bevezetésével párhuzamosan sor került az ellenõrzési pontok
újragondolására, a feldolgozási folyamat kockázataival arányos folyamatba épített ellenõrzési
módszerek kidolgozására és mûködtetésére, mely szervezeti módosításokkal is járt. A hatéko-
nyabb hibafelismerés érdekében a devizaanalitikus rendszer és a devizafõkönyvi rendszer
konzisztenciájának ellenõrzési unkciója 1998-ban a Devizaszámviteli osztály megalakulásá-
val az üzleti (ügyfélszámla-vezetési) területrõl visszakerült a Számviteli és pénzügyi fõosz-
tályra.

Pályáztatás eredményeként 1997-ben a közgyûlés 5 éves idõszakra új könyvvizsgálót válasz-
tott, aki a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódóan belsõ ellenõrzési ajánlásaival aktívan se-
gíti a vezetés munkáját. Az új könyvvizsgáló és a számviteli terület az idõszak elején hibákat tárt
fel a korábbi évek számviteli gyakorlatában, melyek kijavítása a tárgyidõszaki beszámolókat, s
ezen keresztül az MNB és a központi költségvetés pénzügyi kapcsolatait is érintette. Annak érde-
kében, hogy a jövõben hasonló problémák ne fordulhassanak elõ, az 1997. év végi leltár alapján a
számviteli terület a fõkönyvi egyenlegek teljes körû, részletes tartalmi felülvizsgálatát is elvégez-
te 1998 folyamán. Megtörtént a számviteli politika írásba foglalása, valamint a számlarendi ma-
gyarázat teljes körû elkészítése. A szakterületen lezajlott fejlõdést szervezeti változás is támogat-
ta: 1997. év végén a Számviteli- és pénzügyi fõosztálytól különvált a Kontrolling fõosztály, mely a
számvitel-szabályozási és -szervezési, a mérlegelemzési, valamint a belsõ gazdálkodáshoz kap-
csoló kontrollingfunkciók megerõsítésével járt. A szervezeti változásokat követõen a számviteli
területet alkotó két fõosztály együttes létszáma jelenleg 62 fõ, mely a Számviteli- és pénzügyi fõ-
osztály 1995. év eleji létszámának mindössze 40%-a.
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A kontrollingfunkciók erõsítése Az idõszak fontos feladatai között szerepelt a kontrollingfunkciók erõsítése, a pénzügyi tervezé-
si és gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése. A döntés-elõkészítési folyamat hatékonyságának
növelése céljából szakmai bizottságok jöttek létre, megtörtént a belsõ gazdálkodási szabályok
írásba foglalása.

1995-ben megalakult a Beruházási Bizottság, amely 1997-tõl Beruházási és Költségtervezési
Bizottság néven, szélesebb, az üzemeltetési költségekre is kiterjedõ feladatkörrel folytatja tevé-
kenységét, készíti elõ az éves és az indikatív, hosszabb távú terveket igazgatósági döntésre. Az
informatikai beruházások tekintetében az MNB2000 program megfelelõ szervezeti egységei ké-
peztek további elõszûrõt a döntéselõkészítés folyamatában.

A számviteli munkát támogató informatikai rendszer kontrollingmodulja biztosítja a gaz-
dálkodás pontosabb nyomon követését, a tervezési folyamat gyorsítását, továbbá a költségek-
nek a tényleges igénybe vevõkre való átterhelését is lehetõvé teszi. Ez segítséget nyújtott a bank-
ban végrehajtott szervezeti változások (területi igazgatóságok és külföldi képviseletek számának
csökkentése, üzleti terület racionalizálása) körültekintõ elõkészítésére és a megtakarítások fo-
lyamatos nyomon követésére.

A belsõ szabályok a gazdálkodási folyamatok változásával együtt módosultak, szigorodtak
és áttekinthetõbbé váltak a kötelezettségvállalás, a keretgazdálkodás és utalványozás szabályai.
A közbeszerzési törvényt mintaként véve általánossá vált a pályáztatás, illetve többes árajánlat-
kérés a beszerzéseknél. Technikai-közgazdasági elõkészítõ elemzések után, normák kidolgozá-
sával egyszerûsödött és áttekinthetõbbé vált a tervezési módszertan.

Mindezek az intézkedések, illetve az ennek nyomán megvalósuló hatékonyabb költséggaz-
dálkodás eredményeként az MNB mûködési költségei reálértelemben jelentõs mértékben csök-
kentek. Az 1991. évi változatlan árakon számítva 1992 és 1994 között évi átlagban 11,6%-os költ-
ségnövekedés következett be, míg ezzel szemben 1995 és 1999 között átlagosan évi 7%-os
költségcsökkenés valósult meg.

Stratégiai célok Az MNB számviteli területe a továbbiakban is együttmûködik a Pénzügyminisztériummal az
MNB számviteli szabályait és a jegybank költségvetési kapcsolatait érintõ jogszabályok módosí-
tásainak elõkészítésében. Az Európai Unió államháztartás-statisztikai elõírásaihoz való közelí-
tés 2002-tõl az MNB és a költségvetés közötti pénzügyi kapcsolatok újabb átrendezését teszi
indokolttá, mely egyúttal lehetõséget ad arra, hogy az MNB számviteli politikája a deviza-
árfolyamváltozás hatásának elszámolása tekintetében tovább közelítsen az Európai Monetáris
Unió tagjai számára kötelezõ szabályokhoz. A két intézmény a tervezett módosítások fõbb ele-
meit már egyeztette, a jogszabályi szintû megfogalmazás a közeljövõ feladata.

Az új számviteli törvény 2001. január 1-jei hatálybalépése is módosításokat követel a szám-
viteli rendszerben, és szükségessé teszi a kapcsolódó kormányrendelet, valamint a belsõ szám-
viteli szabályok felülvizsgálatát.

Az MNB2000 informatikai program lezárásával a fejlesztések súlypontja a banküzemi funk-
ciókról átkerül a jegybanki fõ funkciók informatikai támogatására. A banküzem területén a jö-
võben a már meglevõ rendszerek informatikai értelemben vett szinten tartása, a mindenkor ha-
tályos jogszabályoknak megfelelõ mûködés fenntartása a megoldandó feladat. A bank által
priorizált fejlesztések mellett megmaradó erõforrásokat a teljes banküzemi folyamatot támoga-
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tó rendszerek integrációjára, konszolidációjára kell fordítani, ide értve a rendszer elemei számá-
nak csökkentését és a bonyolult rendszerkapcsolatok egyszerûsítését is.

10.
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

ALKALMAZÁSA

1995-ben a bank informatikai infrastruktúrája több gyártótól származó, egymástól jelentõsen
eltérõ összetevõkbõl állt. Legfõbb elemét, amely a számviteli nyilvántartásokat mûködtette, és
1978 óta üzemelt, öt évvel ezelõtt elavult mûszaki színvonal és üzemkészség jellemezte.

Az örökölt helyzetA fõkönyvi rendszer az akkori megközelítésnek megfelelõen egydevizás volt – a bank a szinteti-
kus számlákat kizárólag forintban vezette. A devizamûveletek és devizaállományok idegen
pénznemben jegyzett információit csak a részletezõ könyvelésbõl lehetett megállapítani. Bár a
könyvelés ideje már akkor is eltért attól az idõponttól, amelyre a mûveletek vonatkoztak, a kelet-
kezési és a vonatkozási idõt (az „értéknapot”) a bank számviteli rendszerében nem lehetett
megkülönböztetni.

A hazai és az idegen valuták közötti határvonal mentén külön rendszer szolgált a részletezõ
számlák forintban, illetve devizában történõ vezetésére. Az elektronikus üzleti könyvek nem-
csak egymástól, hanem a bejegyzéseiket szintetizáló fõkönyvtõl is elkülönültek.

A mûveletek információit a bank nem azonnal, hanem az adatokat papírbizonylatokon
összegyûjtve, kötegekben dolgozta fel. Az eredmények sem képernyõn, hanem papírra kinyom-
tatva jelentek meg. A nagyszámú jelentés osztályozásához, továbbításának elõkészítéséhez
8 iratkezelõ munkatársra volt szükség.

Az infláció jelentõsen megnövelte a nyilvántartott összegadatokat. A 10 milliárd forintot
elérõ vagy meghaladó értékeket az elavult rendszer már nem tudta tárolni, így a könyvelés he-
lyességérõl sem lehetett önmûködõen, a számvitelben szokásos pontossággal meggyõzõdni.
A 999 milliárdnál nagyobb eredményadatokat csak nagy nehézségek árán lehetett megjeleníte-
ni. A többféle szemléletû, illetve szerkezetû beszámolók többségét nem lehetett a rendszerrel
elkészíteni, így összeállításuk további jelentõs kézi munkát igényelt.

A rendszer üzemeltetése idõvel egyre nehezebbé és kockázatosabbá vált, s miután a számító-
központ is mûködésképtelen lett, a számviteli nyilvántartásokat mûködtetõ rendszer felváltását
nem lehetett tovább halasztani.

A devizatartalékok kezelésével összefüggõ pénz- és devizapiaci mûveletek tervezését és lebo-
nyolítását középkategóriájú számítógépeken futó alkalmazások támogatták.

Öt évvel ezelõtt az MNB budapesti központjának és 18 megyei igazgatóságának számítógé-
pes hálózata közel 50 kiszolgálóval és 1000 munkaállomással mûködött. A központban a számí-
tógépes munkahelyek száma nem érte el az 500-at, jóllehet a bank alkalmazottainak száma
ekkor még meghaladta a háromezret. A munkaállomások kis befogadóképességûek, a jelenlegi-
eknél sokkal lassúbbak voltak, és kis háttértárolóval rendelkeztek.

1995-ben még számos, a 80-as években gyártott – nem személyi kategóriájú – számítógép is
mûködött a bankban.

A heterogén infrastruktúrán sok, egymással együttmûködni alig-alig képes rendszer és al-
kalmazás üzemelt, melyek programozásához a bank sokfajta fejlesztõeszközt használt. A zárt
adatfeldolgozási szigetekre információs monopóliumok épültek, és az infrastruktúra elemeit
mûszakilag sem lehetett egymáshoz illeszteni.
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1995-ben a bank vezetése átfogó intézményfejlesztési és informatikai fejlesztési programot
indított el egy alapos, külsõ szakértõk bevonásával készült elemzés nyomán.

Stratégiai alkalmazói rendszerek Az átfogó intézményfejlesztési és informatikai fejlesztési program keretén belül a bank új straté-
giai alkalmazói rendszereket vezetett be a tartalékgazdálkodás, a részletezõ és a szintetikus
könyvelés, a statisztikai adatfeldolgozás és az általános irodai tevékenységek területén. Ezzel
párhuzamosan leállította a régi gépeket és programokat, s ezzel alapvetõen átalakította a
mûködést.

A korábbi, nagyszámítógépre alapozott architektúrát egy ügyfélkiszolgáló típusú, kis és sze-
mélyi számítógépekbõl álló infrastruktúra váltotta fel. A számítások zömét a kiszolgáló számító-
gépekben lévõ közel 50 processzor végzi. A jelenleg alkalmazott 1300 személyi számítógép mû-
veletvégzõ képessége külön-külön is meghaladja a korábbi számítóközpontét.

Míg a feldolgozott adatok mennyisége 1995-ben nem érte el a 20 milliárd jelet, addig ugyan-
ez jelenleg 1000 milliárd jelre tehetõ, csak a kiszolgálókon tárolt adatokat figyelembe véve.
A mennyiségi növekedés mértéke tehát hozzávetõlegesen ötvenszeres volt az elmúlt öt év alatt.

Az informatikai rendszerek száma is jelentõsen nõtt, emellett a számítógépes programok is
összetettebbekké váltak. A mintegy húsz nagy programcsomag mellett jelenleg több mint
300 kisebb, vásárolt szoftver mûködik.

Az informatikai szervezet mûködésében az infrastruktúra felügyelete, üzemeltetése, módo-
sítása, az eszközhasználat támogatása, valamint az üzemzavarok megelõzése és elhárítása került
elõtérbe.

Az új számviteli rendszer a mûveleteket azok eredeti pénznemében is nyilvántartja, s a bank
eszközeit, valamint forrásait naponta átértékeli a jogszabályi elõírásokkal összhangban. Az igé-
nyeknek megfelelõ jelentéseket önmûködõen állítja elõ. Kontrollingmoduljával folyamatosan
nyomon követhetõ a bank gazdálkodása, bevételeinek és kiadásainak alakulása. A bank ugyan-
ezzel a rendszerrel (integráltan) vezeti a személyzeti és humánpolitikai nyilvántartásokat,
számfejti a béreket, készíti el az adóbevallásokat s az ehhez hasonló számadásokat.

Az egységes részletezõ könyvelés ma már valamennyi bankszámla vezetésére kiterjed.
A szervezetek (adatfeldolgozó egységek) közötti klíringelszámolás megszûnt. A valóságban nem
létezõ, mûvi – kizárólag elszámolási célokat szolgáló – pénznemekben mûveleteket, tartozáso-
kat és követeléseket a bank már nem tart nyilván.

A valuta- és devizakonverziók elszámolása pozíciós számlákon zajlik, ami lehetõvé teszi a
devizahelyzet és az árfolyammozgások miatti eredményváltozás azonnali nyomon követését.

A mûveletek könyvelése a nyilvántartásukra kijelölt számlákon történik, késedelem nélkül.
Az ügyletadatok függõ és technikai számlák közötti többszörös átvezetése megszûnt. Az üzleti
partnerek közvetlenül válthatják át devizáikat forintra, így az elszámolásokat sokkal gyorsabban
és egyszerûbben lehet lebonyolítani. Az új rendszerre való áttéréssel egyidejûleg a fillér váltó-
pénzt kivezettük az üzleti könyvekbõl. Már az új rendszerek mûködését érintõ jelentõs feladat
volt az elszámolásokban az euró bevezetése.

1996. január 1-jén létrejött a Magyar Államkincstár, részben a bank szervezeti és technikai
bázisán, mellyel a területi igazgatóságok száma és szerepe is jelentõsen megváltozott. A bank az
új intézmény mûködésének támogatására 18 db kiszolgáló számítógépet, kb. 300 munkaállo-
mást és több mint 30 nagy teljesítményû nyomtatót adott át. Ezenkívül, a kincstár mûködését
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egyéb különleges szolgáltatásokkal is segítette, illetve segíti: közvetlen jóváírás kincstári ügyfél
javára a bankközi elszámoló rendszeren keresztül; bizonyos mûveletek körében a devizaforga-
lom nettósítása devizanemenként; az importfizetés adatainak továbbítása mágneses adathor-
dozón az ügyfélszámlák terhelésének elõsegítése érdekében; a kincstár bankjaként, fizetési kö-
telezettségeinek számontartása.

A kincstár megalakulásával a belföldi állampapírok kibocsátása és nagybani forgalmazása, il-
letve a devizatartalékok és adósságok kezelése is ugyanazon szervezet hatáskörébe került. A tevé-
kenységek de jure átadását követõen még egy évig a jegybank mûködtette a forgalmazást segítõ
technikai apparátust. A bankban maradt tevékenységek kiszolgálására 1995-ben átmeneti prog-
ramrendszert fejlesztettünk ki, amelynek munkáját késõbb az új üzletkötõi rendszer vette át.

Új üzletkötõi programokA Reuters és a Bloomberg adatszolgáltatásai nélkülözhetetlenek az üzletkötõk, az elemzõk, a ku-
tatók, valamint a bank vezetõinek munkájában. Ezek figyelemmel kísérése korábban egy-egy
képernyõnyi adat megjelenítésén alapult, ami semmilyen kapcsolatban nem volt az informáci-
ók további feldolgozásával. Ezt az információk digitális áramoltatása váltotta fel, ami lehetõvé
teszi a különbözõ típusú, más és más szolgáltatóktól származó információk egyidejû és szer-
kesztett megjelenítését, valamint továbbítását más számítógépes rendszerekbe (pl. az üzletkötõi
rendszerbe, táblázatkezelõkbe stb.). A mûködés alapelve és technológiája egyfajta világszab-
vánnyá vált, így annak egyes elemei (adatbefogadás, visszanyerés, adatbevitel a szolgáltatók vi-
lághálózataiba) bizonyos korlátok között szabadon cserélhetõk a bank követelményeinek és az
újonnan kifejlesztett informatikai eszközök technikai jellemzõinek megfelelõen. További elõre-
lépést jelentett az adatok visszanyerésében az internetes, illetve intranetes technológia alkalma-
zása. Az új üzletkötõi rendszer lehetõvé teszi az összes igényelt pénzügyi eszköz alkalmazását,
rugalmas export-import funkciókkal rendelkezik, így adatbázisa jól kihasználható. A kézi adat-
bevitel csaknem teljesen visszaszorult (egyfajta adatot csak egyszer kell rögzíteni, továbbításuk
a feldolgozó rendszerekbe automatikus).

A rendszer fejlett kockázatkezelési és értékelési, illetve limitkezelési funkciókkal rendelke-
zik. Az árfolyam- és kamatadatokat valós idõben képes fogadni. Ennek alapján azonnal, illetve
folyamatosan képes kimutatni a tartozások és követelések pillanatnyi piaci értékét, egy adott
idõszakra vonatkozó nyereséget és veszteséget, s a korlátok betartását. Ezeket a szolgáltatásokat
fokozatosan vezette be a bank. A 2000. évben minõségi javulást eredményezett a kockázatkeze-
lési rendszerben elkezdõdött napi kiértékelés, az eredménykimutatás, illetve jelentõsen kibõ-
vült a limitek köre – mindez belsõ fejlesztés eredményeként.

A kulcsfontosságú pénzügyi szervezetekkel (a tõzsdével, a bel- és külföldi értékpapír-klí-
ringközpontokkal) létesített vonalkapcsolat a megbízások azonnali továbbítását és teljesítésük
folyamatos nyomon követését teszi lehetõvé. Az MNB által kibocsátott értékpapírok, majd ké-
sõbb a különbözõ eszközök aukciós értékelésének támogatására olyan programrendszert fej-
lesztettek ki informatikusaink, amely a döntések után a jóváhagyott tranzakciókat az üzleti
rendszerbe továbbítja.

Korábban az árfolyamok megállapításával a bank több területe is foglalkozott. Jelenleg az
összes deviza árát az üzleti terület jegyzi megfelelõ hálózati számítógépes program támogatásá-
val. Az adatközlés is korszerûsödött. A napi adatok széles körû nyilvánosságra hozatala mellett,
az archív devizaárfolyamok a bankon belül és kívül egyaránt elérhetõk.
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Az MNB-hez beérkezõ csekkek feldolgozására az elöregedett számítógépen futó rendszert
hálózatos, új program váltotta ki, ami megfelelõen illeszkedik az új könyvelési rendszerhez.

A nemzetközi fizetés és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátását szolgáló rendszerek
mûködése stabilizálódott, mely a kincstár megbízásából végzett devizamûveletek lebonyolítását
is szolgálja.

1998-tõl új rendszer üzemel a megkötött üzletek adatait megerõsítõ, küldött és kapott
visszaigazolási üzenetek egyeztetésére, amely lehetõvé teszi az esetleges tévedések kiszûrését és
a hibák idõben történõ helyesbítését.

Valós idejû elszámolások A kincstár megalakulása nyomán a területi igazgatóságokkal újszerû kapcsolat alakult ki. Az új
pénztári-készpénzmûveleti rendszer lehetõvé tette a valós idejû, központosított könyvelésre
való áttérést, készpénzfelvétel esetén az azonnali és automatikus fedezetvizsgálatot – végsõ so-
ron a mûveletek lebonyolításának egyszerûsítését, gyorsítását.

Megfelelõ módosítással a bankszámlavezetõ-rendszer képessé vált a csoportos átutalások
és beszedések elektronikus végrehajtására, a bankközi elszámolóközponttal való együttmûkö-
désre.

Az 1999 szeptemberében bevezetett Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) lehe-
tõvé teszi a bankközi – 2000 júniusától a banki ügyfelek által kezdeményezett – fizetési megbízá-
sok néhány másodpercen belüli, végleges és visszavonhatatlan teljesítését. A megbízások
átvétele a közvetítõ (S.W.I.F.T.) hálózatról, fedezetük ellenõrzése, teljesítésük, a fedezetlen
megbízások sorba állítása és további kezelése teljesen önmûködõen történik. A rendszer emel-
lett technikai lehetõséget biztosít az európai jegybankok nemzetközi klíringrendszeréhez (a
TARGET-hez) való csatlakozásra. Jelenleg tíz jegybank használ ezzel azonos típusú rendszert a
nagy összegû fizetési megbízások azonnali kiegyenlítésére, köztük az Európai Központi Bank, a
luxemburgi, az ír, a horvát, a szlovén központi bank. A VIBER bevezetése azt is lehetõvé tette,
hogy a kötvényügyletek elszámolásában az ország áttérjen a „szállítás fizetés ellenében” elv, il-
letve eljárás alkalmazására, ami jelentõsen csökkentette az ilyen ügyletekkel egyébként együtt
járó pénzügyi kockázatokat. (Az értékpapír-mûveletek klíringközpontja csak azután írja jóvá a
megvásárolt kötvényeket a vevõ számláján, miután az MNB-tõl értesítést kap a vételár vissza-
vonhatatlan kiegyenlítésérõl.)

Az elmúlt öt évben megtörtént az elavult statisztikai rendszerek korszerûsítése is, melynek
nyomán a legnagyobb, részben elektronikusan érkezõ adatszolgáltatások ellenõrzése pontosab-
bá és gyorsabbá vált. Ez elsõsorban a nagy érdeklõdésre számot tartó fizetési mérleg esetében
járt jelentõs eredménnyel, amely pontosabb tartalommal, 5 nappal hamarabb jelenik meg. Az
adatok közzététele a bankon belül a belsõ hálózaton történik: az idõsorok jelenleg is hozzáférhe-
tõk, de folyamatban van egy központi statisztikai adatbázis kialakítása is, ahol strukturált, leíró
adatok segítségével lehet a keresett információt elérni. Az internet kínálta lehetõségeket az ada-
tok, tájékoztatók közzétételén túl a hitelintézetekkel való kapcsolattartásra is felhasználjuk az
adatgyûjtések megjelentetésével.

Belsõ valós idejû rendszerünk a különféle helyeken, más és más formátumban rendelkezés-
re álló információk elérését, visszakeresését támogatja. Ez a hozzá kapcsolódó adatbázisokkal
együtt az elemzõket, a döntéselõkészítõket és a döntéshozókat kiszolgáló vezetõi információs
rendszer alapját képezi.
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Korszerû informatikai hálózatA felsorolt informatikai alkalmazások nem mûködhetnének egységes elvekre épülõ, az egész
bankot és a külvilágot is összekapcsoló korszerû hálózat, informatikai infrastruktúra nélkül. Az
informatikai hálózat munkaállomásainak száma jelenleg 1300, a tényleges felhasználók száma
1100, a többi munkaállomás különleges rendszergép, illetve fejlesztõi munkahely. Egy ekkora
hálózat mûködtetése és fejlesztése a korábbiakhoz képest merõben új szemléletû kiszolgálási
stratégiát és szervezetet tett szükségessé.

A felépített infrastruktúra lehetõséget ad arra, hogy a bank szervezeti egységeinek, munka-
társainak informatikai jellegû igényeit a korábbinál gyorsabban, teljes körûen lehessen felmérni
és automatizált folyamat segítségével teljesíteni úgy, hogy az igények kielégítését szolgáló meg-
oldások szabványosan illeszthetõek legyenek az informatikai architektúrához. A rendelkezésre
álló eszközökkel lehetséges, hogy a problémák legnagyobb részét helyszíni kiszállás nélkül, tá-
voli hozzáféréssel hárítsák el a segélyszolgálat munkatársai.

Az amortizálódott informatikai eszközök cseréje tervszerûen és folyamatosan történik.
Az informatikai hálózat fejlesztésének eredményeként 1100 felhasználó minõségi kiszolgá-

lása biztosított. A hálózat központi elemeinek átbocsátó képessége háromszorosára nõtt. A köz-
ponti elemek háttere biztosított, azaz egy elem meghibásodása esetén annak feladatait a hálózat
mûködõ részei képesek átvenni. Jelenleg folyik az egymástól függetlenül üzemeltethetõ hálózat-
részek kialakítása, annak érdekében, hogy az üzemeltetési környezet teljesen elválasztható le-
gyen a fejlesztési és tesztelési környezettõl, fokozva ezzel a véletlen és a szándékos károk elleni
védekezési képességünket.

A hálózati kiszolgálók rendelkezésre állása 99,9% volt, ami azt jelenti, hogy az üzemkiesés
évi átlagban nem haladta meg a kilenc órát.

Az 1300 munkaállomás döntõ többsége a legkorszerûbbek közé tartozik.
Az adminisztrációs feladatok támogatására, a minél hatékonyabb munkavégzést lehetõvé

tevõ üzemi környezet kialakítására, a rendszerek mûködésének folyamatos nyomon követésére
korszerû rendszerfelügyeleti eszköz áll rendelkezésre.

Informatikai biztonságA mûszaki-technikai infrastruktúra korszerûsítése önmagában is – az új eszközök alkalmazása
miatt – jelentõs üzembiztonságot erõsítõ lépés volt. Az új környezet lehetõvé tette korszerû biz-
tonságtechnikai eszközök és módszerek bevezetését, új felügyeleti eszközök, szabályzatok, kor-
látozott funkcionalitású munkahelyek alkalmazását. A felhasználók jogainak korlátozása a
munkaállomásokon csökkenti a valószínûségét annak, hogy a környezetbe nem illeszkedõ, bi-
zonytalanul mûködõ, esetenként károkat okozó elemek kerüljenek a bank informatikai rend-
szerébe. Központi, többszintû, a gyakorlatban bevált rendszer biztosítja a személyi használatú
és a kiszolgáló számítógépek vírusvédelmét. Vírus észlelése esetén azonnali riasztás és beavat-
kozás történik. A védõháló kiterjed a levelezõ rendszerre is. A korábbi nehézkes, kézi frissítés
helyébe automatizált, ellenõrzött szoftverterítés lépett.

A stratégiai rendszereinket mûködtetõ kiszolgálók biztonsági opcióval mûködnek, ami a fel-
használók jogosultsági korlátjainak szûkítését, a rendszerhez való hozzáférés szorosabb megkö-
tését teszi lehetõvé. A rendszerekhez való hozzáférési jogosultság folyamatos figyelemmel kísé-
rése a felügyeleti rendszerbe illesztett biztonsági szoftverek segítségével történik.

Az elmúlt években kialakultak az informatikai biztonság kezelésének szervezeti keretei is.
A bank informatikai biztonsági politikáját elnöki utasítás rögzíti. Az infrastruktúra-fejlesztési
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döntéseknél az informatikai biztonság szempontjai kiemelt fontosságot kapnak. A digitális alá-
írás, hitelesítés és azonosítás bevezetésére technikailag készen állunk.

Az informatikai rendszer üzembiztos mûködését segíti a kiszolgáló számítógépek egyes
elemeinek megkettõzése, az adatok és programok mindennapos mentése és az adathordozók
távoli õrzése.

Külsõ független ellenõrök véleménye szerint informatikai biztonságunk európai színvonalú.

Az irodai munka támogatása Az új mûszaki-technikai infrastruktúra lehetõvé teszi az általános irodai célra használt alkalma-
zások egységesítését és folyamatos korszerûsítését.

Az elektronikus levelezési rendszer bevezetésére 1995 folyamán került sor. Minden felhasz-
náló rendelkezik elektronikus postaládával és a belsõ ügyintézés is jelentõs mértékben támasz-
kodik az elektronikus eszközökre. Lehetséges a határidõnaplók összehangolása, az elektronikus
könyvtárak, hirdetõtáblák közös használata. Míg 1995-ben a munkaállomások döntõen az egyé-
ni munkát támogatták, napjainkra a közös munka és a hálózati erõforrások közös használata a
jellemzõ, ami jelentõsen hozzájárul az információcsere és a csoportmunka hatékonyságának
növeléséhez. Továbblépés ezen a területen az elektronikus iktatás bevezetése és az elektronikus
aláírás alkalmazása lehet.

Az MNB saját hálózatának biztonsági okokból jelenleg még nincs közvetlen összeköttetése az
internettel, csupán az elektronikus levelezés lehetséges a bank dolgozóinak munkaállomásairól.
Az internet használatára jelenleg a hálózattól független, egyedi munkaállomások szolgálnak.

Rendszerfejlesztés A fejlesztési feladatok megoldása 1995 elõtt elsõsorban belsõ erõforrások alkalmazásával tör-
tént. A különbözõ fejlesztési munkálatok általában egymástól függetlenül, nem szabványos mó-
don zajlottak. Az 1995-ben elindított fejlesztési program egyik alapelve, ezzel szemben, az elsõ-
sorban kész programcsomagok vásárlása és alkalmazása külsõ erõforrások bevonásával.

A 2000. évi dátumváltás Az 1998–1999. évek fontos feladata volt a felkészülés a 2000. évi dátumváltásra. Minden eszköz,
rendszer és alkalmazás vizsgálat tárgya lett: mûködésük az 1999–2000–2001-es évváltások vala-
mint a különleges napok (1999. szeptember 9., 2000. február 29.) elõfordulásakor az üzemivel
megegyezõ környezetben.

A teszteléseknél az adott szoftvert vagy hardvert gyártó, forgalmazó cég ajánlásait figyelem-
be véve a teljes informatikai rendszer átvizsgálásra került, majd megtörtént a nem megfelelõ ele-
mek cseréje vagy kijavítása.

A próbák végrehajtása során az együttmûködés számos formája megvalósult a világ és az or-
szág különbözõ szervezeteivel, Y2K irányító központokkal, valamint a Miniszterelnöki Hivatal
Évszámkezelési Kormánybiztosával, titkárságával. Folyamatos volt az információcsere a prob-
léma megoldását segítõ olyan nemzetközi és hazai csoportokkal, mint a Global 2000, az Y2K
Council és a Global 2000 Magyarország. A hazai bankrendszer zökkenõmentes átállását segítõ
rendeletek (pl. a rendkívüli bankszünnapokról szóló) kialakításában, a bankközi elszámoló
rendszer integrációs tesztjeinek kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében is döntõ irá-
nyító-koordináló szerepet játszott a bank.

A korábbi években bevezetett új rendszereknek is köszönhetõen a felkészülés sikeresnek
mondható, s az évváltás során az MNB rendszereiben nem következett be hiba.
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Szervezeti változások1995-ben létrejött az informatikai fejlesztéseket irányító és végrehajtó mátrixtípusú szervezet.
Az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos döntések az erre felhatalmazott program-, illetve
operatív koordinációs bizottságok hatáskörébe kerültek, a fejlesztéseket pedig projektek keretei
között történtek. Az informatikai eszközök mûködtetése, üzemeltetése a Számítástechnikai fõ-
osztály fõ feladatává vált.

A fõosztály szervezeti felépítése 1995-ben még az MNB korábbi szerkezetét tükrözte. A jelen-
legi struktúra elvszerû, a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vevõ átszervezéssel infrastruktú-
ra-üzemeltetési, alkalmazás-üzemeltetési, fejlesztési és szolgáltatási területekre oszlik, s a
feladatok eszerint csoportosulnak az egyes szervezeti egységekhez. A fõosztály létszáma radiká-
lisan (40%-kal) csökkent.

Az új szervezeti felépítés és mûködésmód kialakítása során az egyik legfontosabb célkitûzés
az informatikai szolgáltatások színvonalának emelése volt. A segélyszolgálat megerõsítésével
csökkent a hardver- és szoftvereszközök mûködésével kapcsolatos hibák és fennakadások szá-
ma, a javítások idõigénye, s javult a problémaelhárítás hatékonysága. A bankszakmai területek
munkájának támogatására rendszergazda-, illetve komponens felügyelõcsoportok alakultak.

A felhasználói igények nyilvántartására, elemzésére az igénykezelési csoportot, míg az egyre
összetettebb és növekvõ számú alkotóelembõl álló informatikai infrastruktúra térképének keze-
lésére, a verziók és licencek nyilvántartására, a változtatások egymásra és az egész rendszerre
gyakorolt hatásának elemzésére az architektúrakezelõ csoport szolgál.

Az 1990–1995 közötti idõszakban a centralizáltan mûködõ Számítástechnikai fõosztály mel-
lett – a hálózatos technika és architektúra adta lehetõségeket kihasználva – kisebb alkalmazás-
fejlesztõi csoportok jöttek létre a felhasználó szervezeteknél is. E csoportok munkáját
1995–2000 között a fejlesztési program keretében hangoltuk össze, s napjainkra kialakult a
centralizáltan szervezett architektúra- és infrastruktúra-menedzsment. A helyben megoldandó
(egy adott szervezet munkáját támogató) feladatok összehangolása és kezelése biztosított.

FeladatokTovább kell fejleszteni azt a már létezõ, részben vezetõi információs rendszerként is funkcionáló
alkalmazást, amely egyszerû, gyors, biztonságos hozzáférést biztosít azokhoz a pénzügyi, sta-
tisztikai információkhoz, hírekhez, amelyekre az elemzésekhez, kutatáshoz, a szabályozáshoz és
a döntések elõkészítéséhez szükség van.

Fejleszteni kívánjuk a bankminõsítõ tevékenységet támogató információs rendszert.

Megújításra vár az egy évtizede mûködõ nemzetközi fizetési rendszer. Kiváltásának elõké-
szítése folyamatban van.

A következõ évekre tervezett feladat a biztonsági háttérközpont kialakítása úgy, hogy nor-
mális mûködési körülmények között kapacitásának kihasználása biztosítva legyen, többek kö-
zött fejlesztési célokra.

11.
HUMÁNPOLITIKA

A bank átalakítása a humánpolitikai szervezetet sem kerülte el. Az 1995. évi átszervezés még
csak a Személyzeti- és munkaügyi fõosztály, valamint a Szociális és jóléti önálló osztály összevo-
násával járt, megteremtve az egységes szemléletû és irányítású munka lehetõségét. Ezt követõen
alakult ki a Humánpolitikai fõosztály három területet átfogó szervezete:
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• a humánerõforrás-gazdálkodás, amely az alkalmazottak minden ügyével személyekre sza-
bottan foglalkozik (pályáztatás, alkalmazás, elõléptetés, bérmegállapítás, premizálás, okta-
tás, üdültetés, segélyezés, munkaviszony megszüntetése stb.);

• a humánerõforrás-tervezéshez a létszám- és bérgazdálkodás, a béren felüli juttatások, szoci-
ális és jóléti célú ráfordítások tervezése tartozik, valamint a bank egészénél figyelemmel kí-
séri a megszabott keretek betartását;

• a harmadik egység a munkaügyi, illetmény-számfejtési és a társadalombiztosításhoz kap-
csolódó feladatokat látja el.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat kivált a bank szervezetébõl és önálló kft.-ként mûkö-

dik. A fõosztály minden területén korszerû informatikai rendszer (SAP) mûködik, így lehetõvé
vált a bankszervekre háruló adminisztrációs terhek csökkentése, a helyi bérszámfejtés átvétele a
területi igazgatóságoktól.

A szervezet átalakítása, a funkciók átrendezése és az informatikai rendszer korszerûsítése
eredményeként az 1995. évi 66 fõs létszám 34 fõre csökkent.

A humánerõforrás-gazdálkodás új megközelítésének lényege, hogy a bank céljainak elérésé-
hez szükséges munkaerõ megtartása a teljes humánpolitikai eszköztár egységes szemléletû
használatával valósul meg. Ennek érdekében jött létre a humánmenedzseri rendszer, amely ma-
ximális támogatást képes nyújtani az egyes területek vezetõinek. A három menedzser a hozzá-
juk tartozó területek dolgozóinak a munkához kapcsolódó valamennyi problémájával foglalko-
zik.

Oktatás és képzés A toborzási és kiválasztási rendszer megújulásának lényegi eleme annak az elvnek az érvényre
juttatása, miszerint munkatárs felvételére, külsõ pályázati kiírásra általában akkor kerül sor, ha
a bankon belül az adott munkakör ellátására nem akad alkalmas ember. Az alkalmazottak élet-
útjának folyamatos figyelemmel kísérése ugyanis megteremti annak lehetõségét, hogy a legkép-
zettebbek, legjobb teljesítményt nyújtók munkahelyük átszervezése esetén megfelelõ, másik be-
osztást kapjanak bankon belül. Többek között ennek eredményeképpen a szemléletében
alapvetõen megújult felsõ vezetés közel fele a bankból került ki, és a kívülrõl érkezettek tekinté-
lyes része szintén rendelkezik hosszabb-rövidebb jegybanki múlttal.

Kialakult az egyes munkakörök betöltésének követelményrendszere, mely egyben az oktatá-
si és képzési rendszer alapjául is szolgál. Ez utóbbi keretében nagy hangsúlyt kap a szakirányú
felsõfokú, posztgraduális és PhD-képzés. A tanulmányok támogatásának fõ célja, hogy a bank
belsõ utánpótlást biztosítson minden munkakör betöltéséhez, valamint feladatát magas színvo-
nalon – akár tudományos szinten – legyen képes ellátni. A hazai és külföldi szakmai továbbkép-
zések szintén az említett szempontok alapján szervezõdnek, jórészt a Nemzetközi Bankárképzõ
Központ Rt. keretében, de nem utolsósorban a külföldi jegybankokkal közvetlenül, vagy a bázeli
székhelyû Nemzetközi Fizetések Bankja révén kiépített kapcsolatokon keresztül.

A képzési rendszer gerincét a belsõ szervezésû tanfolyamok adják. A nyelvi oktatásban
– mellyel a bank elõ kívánja segíteni, hogy a szükséges nyelvismeretet minden arra kötelezett al-
kalmazott 2001 végéig megszerezze – több mint 400 munkatárs vett, illetve vesz részt. A tanfo-
lyamokra – alacsonyabb részvétellel – késõbb is szükség lesz a nyelvtudás fejlesztése, karban-
tartása érdekében. A belsõ szervezésû informatikai tanfolyamokon alkalmazói szintû ismeretek
elsajátítására és a bevezetés elõtt álló új programok megismerésére van mód.
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A magas szintû szakmai ismeretek mellett a bank vezetõivel szemben követelménnyé vált a
vezetéstudományi ismeretek alkalmazása is, 1998-ban megkezdõdött a felsõszintû vezetõk kép-
zése, mely a középvezetõkkel folytatódik.

Rendszeressé vált a pályakezdõk felkészítése a banki munkára. A tanfolyamokon a bank fel-
sõszintû vezetõi tájékoztatják a fiatalokat az irányításuk alá tartozó terület feladatairól. A cso-
portépítõ foglalkozások elõsegítik a kapcsolatok megteremtését, a generációk integrációját, az
együttmûködési készség fejlesztését.

A bank munkadíjazási rendszerével, a differenciált bérezéssel a tárgyalt idõszakban sikerült
elérni, hogy az összetett feladatok ellátásához szükséges képzett munkaerõ rendelkezésre álljon.
Az MNB dolgozóinak keresete fix és változó részbõl áll, az elõbbi – az alapbér és a pótlékok – a
teljes kereset 65–70%-át teszi ki. A változó rész az alapbér arányában meghatározott prémium
és jutalom. Prémiumban a vezetõk és – 1997-tõl – a felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ
ügyintézõk részesülnek. A nem premizált kör 13. és 14. havi jutalmat, valamint – konkrét telje-
sítményének megítélése alapján – átlagosan másfél havi alapbérnek megfelelõ jutalmat kap.

BérköltségekA Magyar Nemzeti Bank szigorúan kötött bértömeg-gazdálkodás keretében dönthet bérintézke-
déseirõl. Bérköltségérõl a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyminiszter, a kormány álláspont-
ja, illetõleg az Országos Munkaügyi Tanács (1999-ig Érdekegyeztetõ Tanács) ajánlása figyelem-
bevételével, az igazgatóság véleménye alapján a bank elnöke dönt. A gazdálkodási lehetõségek a
jelzett idõszakban korlátozottak voltak: a jóváhagyott bérköltség 6 év alatt 126%-kal emelkedett
a fogyasztói árszínvonal 160%-os növekedése mellett.

1995-tõl alapvetõ változások következtek be a Magyar Nemzeti Bank létszámában és struk-
túrájában. Ez számottevõ, technikai jellegû bér-, illetve keresetszínvonal-növekedést eredmé-
nyezett anélkül, hogy az MNB-ben maradó dolgozók személyi díjazása emelkedett volna. A jegy-
bank alkalmazottainak valós átlagkereset-növekedése elmaradt a hitelintézetek körében
megvalósulttól, de a szigorú létszámgazdálkodás és a céltudatos bérpolitika révén sikerült tarta-
ni a nemzetgazdasági átlagot. Mindazonáltal az átlagkereset növekedése 1997-ig alacsonyabb
volt a fogyasztói árszínvonal növekedésénél, a bank dolgozóinak reálbére csökkent.

A bank bérintézkedései az utóbbi években fõként arra irányultak, hogy tevékenységének
színvonala a megváltozott struktúrában is emelkedjen, tovább javuljon a képzettségi összetétel.
Ezért kiemelt szempont volt a felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk bérarányainak javítá-
sa. Ennek megfelelõen a pályakezdõk felvételi bérszintje az inflációt meghaladó mértékben
emelkedett: 1995-ben a felsõfokú végzettségû, legalacsonyabb besorolású kategóriában – mun-
katársi beosztás – az alapbér mintegy 92%-át tette ki a legmagasabb besorolású középfokú vég-
zettségû – fõelõadó – kategória alapbérének. Ez az arány 2000-re több mint 135%-ra módosult.
A rendelkezésre álló bérezési lehetõségek keretében azonban a számottevõ differenciálás sem
tudta a megakadályozni a felsõfokú végzettségûek fluktuációjának emelkedését, miközben a kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezõk körében a reálkereset csökkent.

Szociális és jóléti ellátásA szociális és jóléti ellátás területén 1995 után koncepcióváltás következett be: a megélhetést a
munkából származó jövedelemnek, a bérnek kell biztosítania. Megszûntek a gyermekintézmé-
nyek, a korábbi, mindenki számára egységesen megállapított üdülési támogatás helyébe a rá-
szorultakat kedvezményezõ rendszer lépett. A szociális ellátási rendszer homlokterében
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• az egészségügyi ellátás, ezen belül is egyre nagyobb mértékben a megelõzõ jellegû szûrések,
• az egészséges életmód kialakítását elõsegítõ sportolási és üdülési lehetõségek biztosítása (az

üdülõk számának csökkenése mellett) és
• a rászorultak – elsõsorban a nyugdíjasok – anyagi támogatása áll.

A szociális és jóléti ráfordítások összege abszolút értékben mérséklõdött, az egy fõre jutó ki-
adások pedig mindössze 46%-kal növekedtek, reálértékben csaknem 30%-kal csökkenve.

Az említett ellátásokat az alkalmazottak anyagi biztonságát erõsítõ élet- és balesetbiztosítási
rendszer egészíti ki, az MNB Nyugdíjpénztára segítségével pedig lehetõség van aktív korban
megteremteni a nyugdíjas évek anyagi biztonságát.

12.
BANKBIZTONSÁG

Az MNB Igazgatósága 1996 februárjában jóváhagyta a bank biztonsági koncepcióját. A közpon-
ti épületek, a területi igazgatóságok és kirendeltségek esetében több tízezer m2 alapterületû ob-
jektum védelmének magas szintû kialakítása volt a cél. Ennek keretében újjászervezõdött és
korszerûsödött a bank élõerõs õrzés-védelme, valamint kiépültek a mechanikai és elektronikai
védelmi rendszerek, amelyek a megújuló, változó banki, állami és nemzetközi követelmények-
hez igazodva folyamatosan bõvülnek, korszerûsödnek.

Új beléptetõ rendszer Az egységes beléptetõ rendszer iránti igény már 1995-ben megfogalmazódott. 1996-ban
megkezdõdött egy korszerû beléptetõ rendszer több lépcsõben zajló telepítése. A korábbi
belépõkártyákat biztonságos, mágnescsíkos személyazonosító kártyák váltották fel. A mág-
nescsíkos olvasókkal ellátott beléptetõ rendszer 1997 végén tovább korszerûsödött. Az
új rendszer – a fõbejáratokon zajló forgalom ellenõrzése mellett – a korábbinál több, zárt te-
rület bejáratánál is mûködik. A banki dolgozók részére minõségi változást eredményezett
az új „proximity”-kártyaolvasók üzembiztos mûködése, egyszerûbbé, kényelmesebbé és
gyorsabbá vált a kártyaazonosítás folyamata, ezzel együtt az ellenõrzõ pontokon történõ áthala-
dás is.

Tûz-, katasztrófa- és
terrorfenyegetés elleni védelem

Jelentõs változás következett be a tûzvédelmi helyzetben is. Az 1996 óta eltelt idõszakban a köz-
ponti épületekben szinte teljes körûen megvalósult az egységes, az épületek valamennyi helyisé-
gére kiterjedõ, automatikus tûzjelzõ rendszer telepítése. A Hold utca 7. számú épület számítás-
technikai géptermeiben és a Pénz- és Devizapiaci fõosztályon a legújabb, EU-követelményeknek
megfelelõ oltóanyagon alapuló rendszer lépett üzembe.

A tûzjelzõ rendszerek telepítése mellett további fejlesztések, korszerûsítések mentek végbe,
egyebek mellett speciális világító eszközök felszerelése, amelyek vészhelyzetben, teljes sötétség
esetén is elégséges fényt biztosítanak a meneküléshez. Jelenleg kiépítés alatt áll az információs
és evakuációs hangosító rendszer.

Objektum- és vagyonvédelem A bank épületeiben 1995-tõl kezdõdõen folyamatosan épült ki egy, speciálisan banki véde-
lemre tervezett behatolásjelzõ rendszer. 1997-ben az új õrzésvédelmi központ kiépítésénél a
jövõbeni igényeket, illetve az intelligens felügyeleti központ megteremtésének lehetõségét
vették figyelembe. Az egymástól távol elhelyezkedõ objektumok védelmi rendszereinek kivá-
lasztásánál fontos szempont volt, hogy a késõbbiekben azok összekapcsolhatóak legyenek egy
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közös felügyeleti rendszerrel, ami 1998-ban valósult meg. A behatolásjelzõ rendszerek teljes
körû felületvédelmet és – a kiemelten fontos helyiségekben – térvédelmet is biztosítsanak.

A nagybani pénz- és értékszállítások technikai lebonyolítása páncélozott pénzszállító gép-
jármûvekkel történik. Többfordulós pályáztatás után két új páncélozott pénz- és értékszállító
gépjármûvet gyártattunk a Német Szövetségi Köztársaságban, amelyek védettségi szintje meg-
felel az európai normáknak.

A központi épületekben a pénzszállítmányok fogadására lövedékálló pénzátadó zsilipek lé-
tesültek. Külsõ szállítók 1996 óta csak önvédelmi fegyvereik leadása után léphetnek be a bank
épületeibe.

A technikai fejlesztések mellett kiemelten fontos az élõerõs õrzésvédelem helyzete, illetve
szerepe. Ezért átalakult a biztonsági szolgálat mûködése, hatályba lépett a tevékenységét szabá-
lyozó új utasítás, módosult a szolgálatellátás rendje. A vezetõk nagy súlyt helyeznek a szolgálatot
ellátók kulturált megjelenésére, viselkedésére, a bank többi dolgozójával szembeni segítõkész-
ségre. A biztonsági szolgálat elhelyezésére és tevékenységének irányítására 1997-ben megépült
az új õrzésvédelmi központ, amely korszerû technikai felszereltségével biztosítja a bank vagyon-
védelmi rendszereinek folyamatos felügyeletét.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezésérõl és a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló törvény rendelkezései alapján – figyelembe-
véve a bankszervek javaslatait – megkezdõdött a bank új polgári védelmi szervezetének kialakí-
tása.

13.

INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

A bank infrastrukturális feltételeinek átfogó felmérése a 90-es évek elsõ felében megtörtént. Az
elkészült szakvélemények alapján középtávú korszerûsítési tervek készültek, s ezek megvalósí-
tása során:

• korszerûsödött az elektromos hálózat, ezáltal biztonságosabbá vált a számítógépek üzemel-
tetése is (szünetmentes áramellátás, túlfeszültség elleni védelem);

• a két központi épületben befejezõdött a víz- és csatornahálózat felújítása és a szociális helyi-
ségek kialakítása;

• a központi fûtési hálózatok felújítása keretében megkezdõdött az alap- és felszállóvezetékek
egységes kialakítása;

• kiépült a központi hûtési rendszer;

• a központban üzemelõ 27 felvonó és 2 körforgó felújítása – egy kivételével – megtörtént;

• új létesítményként 1995-ben megépült a Soroksári úti raktárbázis és gépkocsitelep.

A felújítási munkák a bank fõépületére koncentrálódtak. Az épület teljes belsõ rekonstrukci-
ója során a mûemléki helyreállítással egyidejûleg a korszerû (strukturált) számítógépes munka-
végzéshez szükséges kábelhálózat épült ki; az érvényes szabványoknak megfelelõ elektromos
hálózat és központi hûtõrendszer jött létre. Korszerûsödött a dealing-room és környezete, a
földszinten a folyó mûveleti lakossági és vállalati osztályok, valamint az ügyféltér. Új õrzésvédel-
mi központ készült, az emissziós területen a bankjegyfeldolgozó gépek telepítésének feltételei
teremtõdtek meg. A pénzátadó helyiségek, pénzszállító útvonalak, trezorelõtér, forgalmi érték-
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tár, Érmemúzeum, valamint a szakkönyvtár könyvraktári része (3000 polcfolyóméter), egyide-
jûleg elõterében a büfé átalakítása és felújítása is befejezõdött.

A Hold utcai épületben (Postatakarékpénztár) 1999-ben a IV. emelet, 2000-ben az I. és III.
emelet teljes körû rekonstrukciója valósult meg.

A Hold u. 7. számú épületben az emissziós területen két új pénzátadó zsilip és új pénztárhe-
lyek készülnek.

A központi épületekben folyó helyreállítási, felújítási, rekonstrukciós munkák során a funk-
cionális igényeknek és a mûemléki hatósági elõírásoknak is megfelelõ, korszerû munkahelyek
létesültek. A közös terek, lépcsõházak, közlekedõk burkolatainak, felületeinek, mennyezetei-
nek, nyílászáróinak, ólomüveg ablakainak, valamint az udvari homlokzatoknak a felújításával
az épületek eredeti állapotának helyreállítása is folytatódott.

Az épületek korszerûsítésével egyidejûleg a mûködési-üzemeltetési költségeket csökkentõ
mûszaki fejlesztések közül kiemelkedõ jelentõségû:
• épületfelügyeleti rendszer telepítése;
• korszerû nyílászárók beépítése;
• az energiatakarékos világítás kiterjesztése;
• a távközlési berendezések és hálózatok korszerûsítése.

1996 végén tíz, 1999-ben további négy megyei igazgatósági ingatlan átadásával (a Magyar
Államkincstár részére), a Szabadság tér 10–11. sz. alatti ingatlanokban lévõ lakások bérleti jogá-
nak kivásárlásával, a jóléti ingatlanok értékesítésével (Nyíregyháza, Kõszeg, Igal, Dunakeszi,
Szolnok), valamint a Bankjóléti Kft. részére történõ átadásával (Orfû, Kisköre) jelentõsen csök-
kent a fenntartandó ingatlanok állománya.

A fejlesztési tevékenység a közeljövõben a Hold u. 4. számú épületre koncentrálódik. Komp-
lett felújítás keretében megújul(hat) a II. emelet, a földszint és a fõpénztár.

A fõépületben tervezett fejlesztések:
• a pénztárterem átalakítása (a szakkönyvtár olvasószolgálati, kutatási, gyûjteményi területé-

nek kialakítása)
• az épület külsõ környezetének – a Szabadság téri mélygarázs építését követõ – közlekedési és

esztétikai rendezése
• a letéti trezor felújítása
• az Érme- és Bankmúzeum bõvítésének elõkészítése
• a fûtési hálózatok energiatakarékos szabályozása
• a háromszintes trezor teljes felújítása.
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IV. FEJEZET Az MNB belföldi és külföldi tulajdonosi érdekeltségei

ELÕZMÉNY [105] · AZ MNB TULAJDONOSI RÉSZESEDÉSEINEK HELYZETE 1995–2000 KÖZÖTT [106] · Pénzjegy-
nyomda Rt. [108] · Magyar Pénzverõ Rt. [109] · MNB Érmekereskedelmi Rt. [110] · Központi
Elszámolóház és Értéktár (KELER) Rt. [111] · Giro Elszámolásforgalmi Rt. [111] · Budapesti Ér-
téktõzsde [112] · MNB Bankjóléti Kft. [113] · BSS Kft. [114] · Nemzetközi Bankárképzõ Rt. [114]

1.
ELÕZMÉNY

A Magyar Nemzeti Bank a tevékenységével összefüggõ gazdasági társaságokban részesedéssel
rendelkezik, a jegybanktörvény megalkotása elõtt pedig – feladatainak végrehajtása, illetõleg
e feladatok elõsegítése érdekében – szintén rendelkezett különbözõ külföldi és belföldi tulajdo-
nosi érdekeltségekkel.

A kétszintû bankrendszer kialakulása elõtt, a rendszer jellegébõl fakadóan a Magyar Nemze-
ti Banknak egy sor klasszikus kereskedelmi banki funkciót is el kellett látnia. Az MNB devizamo-
nopóliumával jellemezhetõ korban értelemszerûen más pénzintézet nem vagy csak igen korlá-
tozott mértékben folytathatott külföldön kereskedelmi banki mûveletet. Éppen ezért az MNB
külföldi banki érdekeltségeinek fõ feladata a külkereskedelmi kapcsolatok fejlesztése és az or-
szág adósságkezelésének támogatása volt.

Alapvetõ változást a kétszintû bankrendszer 1987-es bevezetése, illetve a rendszerváltozás
jelentett. Ezek teremtették meg elõfeltételét a hazai kereskedelmi bankrendszer kialakulásának,
s egy, a piacgazdaság követelményeinek megfelelõ, korszerû jegybanktörvény létrehozásának.
Megindulhatott a kereskedelmi banki funkciók fokozatos átadása a hazai bankszektornak, ter-
mészetesen csak abban az ütemben, amelyben az képes volt annak átvételére.

Az 1991. évi jegybanktörvény hatálybalépésekor az MNB-nek a Citibank, Budapest és a
Unicbank, Budapest kereskedelmi banknak minõsülõ, belföldi gazdasági társaságban, valamint
a Central Wechsel- und Creditbank, Bécs (CWAG); a Hungarian International Bank, London
(HIB); a Deutsche-Ungarische Bank, Frankfurt (DU Bank); a Central-European International
Bank, Budapest (CIB) külföldi, illetve off-shore kereskedelmi bankban volt tulajdonosi részese-
dése.

A 90-es évek elsõ felében az alábbi tényezõk indokolták az MNB kereskedelmi banki érde-
keltségeinek mûködését.

• Bár a kétszintû bankrendszer 1987-ben indult, csak 1989-ben kezdõdött meg az MNB devi-
zamonopóliumának lebontása. A liberalizálás elõször a külkereskedelmi forgalom finanszí-
rozásával kapcsolatos mûveleteket érintette. Az átállást követõ egy-két évben, a fejlett ipari
országokkal folytatott külkereskedelmi és tõkemûveleti kapcsolatok intenzívebbé válásának
idején célszerûnek látszott az e téren komoly tapasztalattal rendelkezõ külföldi érdekeltsé-
gek mûködtetésének fenntartása.

• A hazai bankközi devizapiac indításának elõfeltételei 1992 közepére értek be. A belföldi de-
vizapiac fejlõdésének elõsegítése, a likviditás növelése, a hazai vállalati ügyfelek igényeinek
hatékonyabb kiszolgálása érdekében az MNB engedélyezte a nemzetközi piacokon már gya-
korlatot szerzett bankok (HIB, CWAG, DU Bank) részvételét a forintmûveletekben.
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• Az 1990-es évek elején az ország devizatartalékai igen alacsony szinten álltak, a külsõ forrás-
bevonás még drága és bizonytalan volt, s folyamatosan kísértett az adósságválság kiújulásá-
nak veszélye. Az MNB tulajdonában levõ külföldi kereskedelmi bankok a jegybank segítsé-
gére lehettek mind a rövid távú forrásbevonásban, mind az adósság másodpiacának
ápolásában.

• A belföldi pénzintézetek esetén a részvétel célja a külföldi tõkebeáramlás segítése, a hazai
bankrendszer fejlesztése volt, ami egybeesett az MNB alapvetõ céljaival. Az MNB minden
esetben csak kisebbségi részt vállalt. A részvételt ezenkívül több esetben a partnerek
is igényelték, mivel számukra az MNB egyfajta garanciaként szolgált a befektetés komolysá-
gát és biztonságát illetõen. Az MNB szerepvállalása már akkor is deklaráltan átmeneti célú
volt.

Általában tehát 1991–1993 között a külkereskedelmi és tõkekapcsolatok fejlesztése, a hazai
pénzügyi piacok fejlõdésének elõsegítése és az adósságkezeléshez való hozzájárulás indokolták
az MNB kereskedelmi banki érdekeltségeinek mûködtetését.

A jegybanktörvény írta elõ elõször, hogy az MNB belföldi gazdasági társaságban részesedést
nem szerezhet, illetõleg a már meglévõ részesedéseit 1993 végéig elidegeníteni, illetve megszün-
tetni köteles. A szabályozás e tilalom és kötelezettség alól az MNB-nek kivételt is engedett a
pénzintézetek közötti országos elszámolásforgalom lebonyolítására létrehozott pénzintézetben,
valamint a tevékenységével összefüggõ gazdasági társaságban való részesedésre. Ekkor még a
jegybanktörvény az MNB külföldi, illetve off-shore kereskedelmi banki tulajdonosi részesedésé-
re vonatkozóan nem rendelkezett.

Az MNB 1993 végéig a belföldi kereskedelmi banki tulajdonosi érdekeltségeit értékesí-
tette.

A jegybanktörvény 1994. évi módosítása az MNB külföldi kereskedelmi banki részesedéseit,
valamint az off-shore státusú, CIB-ben fennálló részesedését nem érintette. Egyéb tulajdonosi
részesedéseinek elidegenítésére szabott határidejét 1995 végéig hosszabbította meg azzal, hogy
a már említetteken kívül lehetõvé tette az MNB részvételét az értékpapír- és tõzsdeügyletek el-
számolására, illetõleg az értékpapírok tárolására, kezelésére és nyilvántartására, valamint az
1991 decembere után a hitelintézeti, elszámolás-forgalmi, illetõleg a tõkepiaci infrastruktúra
fejlesztése érdekében a pénzintézetek, a posta, az értéktõzsde részvételével létrehozott gazdasá-
gi társaságban.

2.
AZ MNB TULAJDONOSI

RÉSZESEDÉSEINEK HELYZETE 1995–2000

KÖZÖTT

Az MNB az 1990-es években követett alapvetõ stratégiája a jegybankidegen – ezen belül is a jel-
lemzõen kereskedelmi banki – funkcióktól való megszabadulás, a fejlett piacgazdaságra jellem-
zõ, klasszikus jegybanki funkciók erõsítése. Ez a folyamat az 1995 tavaszán kinevezett jegybank-
elnök hivatalba lépésével kapott új lendületet.

Ebben az idõszakban a múltból örökölt kereskedelmi banki érdekeltségek mûködtetésének
legfõbb (sõt gyakorlatilag egyetlen) célja az eladási, vagy adott esetben végelszámolási folyamat
üzleti szempontból leghatékonyabb lezárása. A már korábban felsorolt négy devizakülföldi
pénzintézet helyzete eltérõ volt, különbözõ eredményességgel mûködtek, ennek megfelelõen
mind a négy különbözõ kezelési stratégiát igényelt. A cél azonban mind a négy esetben meg-
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egyezett. A jegybanknak – jogszabályi elõírás nélkül is – következetesen követett politikája volt
ezen pénzintézetekben levõ tulajdoni részének elidegenítése.

Ezt igazolja, hogy az MNB már az 1995. évi rendes közgyûlésén bejelentette: megszünteti ér-
dekeltségét a HIB, a DU Bank és a CWAG pénzintézetekben. A bejelentést tettek követték. A HIB
kivezetése a piacról már 1995 õszén megkezdõdött, és 1997-ben sikeresen lezárult. A DU Bank
végelszámolását néhány eladási próbálkozás után az MNB 1996 tavaszán jelentette be, és 1997
nyarára fejezte be. 1997 végére az MNB CIB-ben levõ részesedése is értékesítésre került.
A CWAG esetében az eladás elõkészítése során jelentkezõ és a folyamatosan végzett vizsgálatok
során egyre mélyebben feltárt problémák, hiányosságok lassították, majd végül meghiúsították
az elidegenítés folyamatát.

Az említett kereskedelmi bankoktól 1992–1997 között az MNB közel 46 millió USD osztalé-
kot kapott, és a kereskedelmi bankok értékesítésébõl 200 millió dollárt meghaladó, nettó árbe-
vétel keletkezett.

A tulajdonosi érdekeltségek jogi szabályozása szempontjából lényeges változást – jóval az új
tulajdonosi stratégia meghirdetését és megvalósításának kezdetét követõen – a jegybanktör-
vény 1996. évi módosítása hozta, amely elõírta – konkrét határidõ megjelölése nélkül, ennek
meghatározását az MNB közgyûlésére bízva – az elidegenítési kötelezettséget a devizajogsza-
bályok alkalmazásában devizakülföldinek tekintendõ gazdasági társaságban fennálló MNB-ré-
szesedésre (a BIS-ben fennálló részesedés kivételével).

Napjainkra az MNB-nek már nincs egyetlen kereskedelmi banki érdekeltsége sem, miután
– a végelszámolás alatt álló CW Bank 2000. novemberi közgyûlési döntésének helyt adva – az
osztrák hatóságok visszavették a CW bankengedélyét. Annak ellenére, hogy sajnos még a hazai
banktörténetben sem a legsúlyosabb veszteség (várhatóan 85–90 milliárd forint) keletkezett
a CW Bankban, ezt a bankot vizsgálta a legtöbb külsõ szakértõ, e hitelintézetnek piacról való ki-
vezetése kapta a legnagyobb nyilvánosságot. Éppen ezért a közvélemény elõtt is ismert, hogy
az 1998 közepével záruló mintegy kétéves veszteség-feltárási folyamatot követõen, a CW-nél
portfólióromlás miatt már nem keletkezett újabb veszteség, sõt az 1999. október 1-jével
indult nyílt végelszámolás során minden reális várakozást meghaladó megtérülést sikerült
elérni.

A 90-es évek közepétõl az MNB minden lényeges stratégiai döntésnél egyeztetett a minden-
kori pénzügyminiszterrel, sõt számos alkalommal a kormányfõvel is. A jegybank számos doku-
mentumban – részletesen többek között az 1999. üzleti évrõl szóló jelentésben – számolt be a
közvéleménynek a CW helyzetérõl és a megtett intézkedésekrõl. Az Országgyûlés, valamint a
magyar állam, mint az MNB tulajdonosa, képviselõibõl álló felügyelõbizottság évek hosszú so-
rán, havi gyakorisággal foglalkozott a bécsi székhelyû bank tevékenységével.

A CW Bank – részvénytársaságként – több mint egy évtizedes történetének feldolgozására
1999. szeptember végén az Országgyûlés gazdasági bizottsága tényfeltáró albizottságot állított
fel, melynek tevékenysége kiterjedt az MNB többi kereskedelmi banki érdekeltségének vizsgála-
tára is. Az MNB az albizottság munkáját valamennyi igényelt dokumentum átadásával és a fel-
tett kérdések megválaszolásával – az albizottság által is elismert módon – támogatta. Az albi-
zottság a hivatalos jelentésének elfogadásával, 2000 végén befejezte tényfeltáró vizsgálatát.
Az Országgyûlés gazdasági bizottsága még 2000 decemberében az albizottság konszenzusos je-
lentését megvitatta, és egyhangúlag elfogadta. Az Országgyûlés plenáris ülése várhatóan
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2001 februárjában, a vizsgálati jelentés elfogadására irányuló országgyûlési határozat megsza-
vazásával pontot tesz a parlamenti vizsgálat végére is.

A jegybank tulajdonában levõ, egyéb belföldi befektetések 1995-ben a következõk voltak:
• a bank emissziós tevékenységéhez kapcsolódó társaságok, a Pénzjegynyomda Rt., a Magyar

Pénzverõ Rt. és a WIMNB Rt. (jelenleg MNB Érmekereskedelmi Rt.). E társaságok – bár
alapszabályuk más tevékenységi köröket is meghatároz – lényegében az MNB által kibocsá-
tott bankjegyek és érmék gyártását, illetõleg emlékérmék értékesítését végzik;

• a pénz- és tõkepiaci infrastruktúra fontos elemeit képezõ társaságok, a GIRO Rt. és a KELER
Rt., valamint a Budapesti Értéktõzsde, amely sui generis intézményként mûködik alapítása
óta;

• olyan különbözõ szolgáltatásokat nyújtó társaságok, amelyek alapvetõen korábbi jegybanki
tevékenység kiszervezésével jöttek létre. MNB Bankjóléti Kft., Bank System and Services
Kft., Nemzetközi Bankárképzõ Rt.

• Az MNB Igazgatósága elõször 1995-ben foglalkozott átfogóan a fent említett befektetéseivel,
majd ezt követõen rendszeressé vált a bank vezetésének és az MNB Felügyelõbizottságának
tájékoztatása.
1995 óta az elvégzett vizsgálatok, értékelések alapján a bank vezetése több döntést hozott az

MNB részesedéseit, a társaságok beruházásait stb. illetõen, melyek alapján az egyes társaságok-
ban fennálló részesedését elidegenítette, másokban növelte tulajdoni hányadát. Az elmúlt öt
évben a jegybank könyveiben a befektetések összes értéke 6,7 milliárd Ft-ról 10,5 milliárd Ft-ra
emelkedett, miközben egy társaságban szerzett részesedését eladta. Ugyanez az érték a társasá-
gok jegyzett tõkéjében levõ részesedést figyelembe véve 12,8 milliárd Ft, míg a saját vagyon alap-
ján 8,8 milliárdos növekedés mellett 16,7 milliárd Ft a jegybanki befektetések értéke.

A bank által kapott osztalékok meghaladták a 2,2 milliárd Ft-ot, amely összeg végsõ soron az
államháztartást gyarapította.

Pénzjegynyomda Rt.A társaság – a kizárólagos tulajdonában levõ Diósgyõri Papírgyár Rt.-vel (DIPA) – a jegybank
legmagasabb értékû belföldi befektetése. A PJ Rt. 1993-ban tõkeemelés révén került az MNB
többségi tulajdonába azzal az elgondolással, hogy a 90-es évek elején elhatározott bankjegygyár-
tás komplex rekonstrukciója megvalósuljon. A rekonstrukció a nyomdai technológia megújítá-
sa mellett magában foglalta a papírgyártás modernizálását is, ezért a jegybank által megvalósí-
tott tõkeemelés fedezetet nyújtott a DIPA Rt. 1994. évi megvásárlására is. Noha a rekonstrukció
már 1993-ban megkezdõdött, a végsõ döntés 1995. májusban született, mikor az MNB Igazgató-
sága úgy határozott, hogy költségtakarékossági okokból a korábban elfogadott zöldmezõs beru-
házás helyett a nyomda régi telephelyét korszerûsítsék.

A két társaság 1995 végén elõirányzott teljes rekonstrukciós kerete mintegy 4 milliárdos
megtakarítást elõirányozva, 8,8 milliárd Ft-ban került elfogadásra, melybõl 7,7 milliárd Ft-ot az
MNB biztosított folyamatos tõkeemeléseken keresztül, míg a fennmaradó részt a PJ Rt. finanszí-
rozta, elsõsorban kamatbevételeibõl.

Az MNB 1997-ben megszerezte a Pénzjegynyomda Rt. kizárólagos tulajdonjogát, a bank-
jegygyártás teljes technológiai rekonstrukciójának befejezésével egyidõben. A társaság jegyzett
tõkéje az 1995. évi 5,6 milliárdról 8,9 milliárd forintra nõtt a fejlesztési ráfordítások miatt, mely
összeg a Diósgyõri Papírgyár Rt. (DIPA Rt,) korszerûsítését is tartalmazta. Az MNB összesen
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4,1 milliárdot fordított a PJ Rt.-re az elmúlt öt évben, ideértve az ÁPV Rt.-tõl történõ tulajdon-
szerzést is, miközben mintegy 800 millió Ft osztalékban részesült a társaságtól.

A társaság profiljába három fõ termékcsoport tartozik: a bankjegygyártás mellett a kiemelt
okmányok (útlevél, személyi igazolvány) és az egyéb nyomdaipari termékek (zárjegy, adójegy,
bélyeg, orvosi vény, étkezési utalvány stb.) elõállítását végzi a nyomda.

A PJ Rt. árbevétele 1,6 milliárdról 45 milliárdra nõtt a tárgyalt idõszakban, ami kizárólag a
bankjegycsere következménye. A beruházás megvalósítása létrehozta a korszerû, biztonsági
bankjegyek gyártásának mûszaki alapjait, és a rekonstrukció révén az MNB teljesíteni tudta
emissziós kötelezettségét, de csak a termelési költségek jelentõs emelkedésének elismerése mel-
lett, ami az átlagos bankjegyár 2,5–3-szoros emelkedésével járt. A költségnövekedés két legfon-
tosabb kiváltó oka a beruházások miatt többszörösére emelkedett értékcsökkenés, valamint a
hazai gyártású biztonsági papír ára volt. Mindezek ellentételeként természetesen nagyságren-
dekkel korszerûsödtek az elõállított bankjegyek, biztonságuk, hamisítás elleni védettségük eu-
rópai színvonalúvá vált.

A PJ Rt. évek óta erõfeszítéseket tesz a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználására.
Ennek hatására az egyéb termékek piacán a Pénzjegynyomda Rt. részesedése az 1996. évi vissza-
esés óta folyamatosan növekedett. A társaság minden közbeszerzési pályázaton részt vett,
amelynek teljesítéséhez alkalmas háttérrel vagy megfelelõ kooperációs partnerrel rendelkezett,
de reálértékben így is messze elmaradt korábbi – 1996. elõtti – teljesítményétõl.

Az MNB több alkalommal tárgyalta a társaság követendõ stratégiáját. Kiindulópontként el-
fogadta, hogy a PJ Rt. jelenlegi formájában hosszabb távon nem tud fennmaradni, mert az
EU-hoz való csatlakozás függvényében várhatóan megszûnik a belföldi bankjegygyártás lehetõ-
sége.

Az igazgatóság úgy határozott, amennyiben lehetséges, le kell választani a PJ Rt.-rõl a nem
bankjegygyártási profilt, és belátható idõn belül önálló termelõegységként értékesíteni, illetve,
ha erre nincs lehetõség, szinten kell tartani, de erre kizárólag e tevékenység jövedelmének egy
részét fordíthatja a társaság. A társaság vagyonának felét kitevõ DIPA Rt.-re vonatkozóan az
igazgatóság úgy döntött, hogy a tulajdonosi viszony hosszabb távon történõ fenntartása nem in-
dokolt.

Magyar Pénzverõ Rt. A társaságot – a korábbi Állami Pénzverõ egy részébõl – 1992-ben alapította az Állami Vagyon-
kezelõ Rt. és az MNB a forgalmi pénzérmék és emlékérmék gyártására.

A társaság alapítását követõen intenzív beruházási tevékenységbe kezdett, hogy létrehozza a
korszerû érmegyártás mûszaki alapját. A rekonstrukció révén vadonatúj, mintegy évi 400 millió
darab elõállítására képes termelõkapacitás alakult ki. A beruházásra felhasznált összeg elérte a
800 millió Ft-ot, melynek forrásául az alaptõke, valamint a tulajdonosok által a társaságnál ha-
gyott eredménytartalék szolgált, miközben tekintélyes osztalékot is fizetett a vállalat. A mûsza-
ki-technológiai rekonstrukció 1995-ben gyakorlatilag befejezõdött, és Közép-Európa egyik leg-
korszerûbb pénzverdéje jött létre.

A társaság a Pénzjegynyomda Rt.-vel egyidõben, 1997 szeptemberében vált az MNB kizáró-
lagos tulajdonú érdekeltségévé. A részvények megvásárlásához a jegybanknak 120 millió Ft-tal
meg kellett emelnie a társaság alaptõkéjét, amely így 505 millióra nõtt.
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Az rt. gazdálkodása minden évben megfelelt a tulajdonosi elvárásoknak, a közgyûléseken el-
fogadott éves üzleti tervet minden fontos paraméterében teljesítette. Árbevétele az érmecsere
mennyiségi igényének megfelelõen alakult; az 1995. évi 2,5 milliárd Ft-os forgalom után 1999-ig
évente mintegy 1,5 milliárdos bevételt ért el, majd 900 milliót realizált. Adózott eredménye az öt
év alatt elérte az 1,3 milliárdot, melybõl közel 1,1 milliárdot kifizetett osztalékként. Felhalmozott
vagyona az induló 780 millióról 1 milliárd fölé emelkedett.

Az MNB forgalmi pénz és emlékérme megrendeléseinek idõben eleget tett, magas szinten
biztosította az érmecsere technikai hátterét, miközben a nemzetközi piacon is egyre ismertebbé
vált a társaság. Az export 1999-ig folyamatosan növekedett, lehetõvé téve a kapacitások jobb ki-
használását.

A társaság viszonylag alacsony létszámmal mûködik, csak a közvetlen termeléssel és mûsza-
ki irányítással foglalkozó dolgozók állnak a cég alkalmazásában. A teljes számviteli, pénzügyi,
ügyviteli, karbantartó tevékenységet már alapításkor kiszervezték.

1997-ben a jegybank az árakat átlagosan 20%-kal csökkentette, jelentõsen mérsékelve ezzel
az emissziós ráfordításokat.

A társaság jövõjére vonatkozó – nemrégiben elfogadott – stratégia kialakításakor figyelem-
be kellett venni, hogy az emissziós megrendelések volumene és struktúrája, a Pénzverõ szem-
pontjából kedvezõtlenül alakul a következõ pár évben. Az export jövedelmezõsége olyan cse-
kély, hogy a forgalmi érmék elõállítási költségeire gyakorlatilag nincs hatása. Egyelõre nem
tudni, hogy az EMU-hoz való csatlakozás után fennmarad-e a belföldi forgalmi pénzgyártás.
Ám az EU gyakorlata és a gyártóberendezések alapján elvi lehetõsége lenne a Pénzverõnek az
eurógyártásra, ezért bank úgy döntött, hogy a társaság mûködõképességét fenntartja a csatlako-
zásig. Miután a társaság saját vagyona jelentõsen meghaladja a jegyzett tõkét, az MNB azt a meg-
oldást választotta, hogy az átvételi árakban csak a termelési költségek emelkedésének egy részét
ismeri el. Ily módon az emissziós ráfordítások egy részét – folyó veszteség formájában – a társa-
ság tartalékvagyona fedezi, ami nem érinti a jegybank mérlegét.

MNB Érmekereskedelmi Rt.Az MNB által kibocsátott emlékérmék forgalmazását végzi az 1990-ben 100 millió Ft alaptõké-
vel, vegyes vállalati formában, WIMNB Rt. néven alapított társaság. Tevékenységi körébe a jegy-
bank által kibocsátott, törvényes fizetési eszköznek minõsülõ nemesfém és nem nemesfém ér-
mék bel- és külföldi értékesítése tartozik. Az alapító okiratot szindikátusi szerzõdés egészítette
ki, amely egyoldalú elõnyöket biztosított a társaság részére a szállító MNB-vel szemben. A szin-
dikátusi szerzõdés megszüntetésére tett jegybanki kísérletek eredménytelenek maradtak, s azt
csak a külföldi tulajdoni rész kivásárlása révén lehetett megvalósítani, ami 1996-ban történt
meg.

A társaság belföldön elsõsorban viszonteladók részére végez értékesítést, míg külföldön egy,
a nyugat-európai piac kb. 60–70%-át kézben tartó német cég a legjelentõsebb üzleti partnere.
A társaság üzleti lehetõségei viszonylag korlátozottak; keresleti oldalról a behatárolt szûk belföl-
di, illetve a konjunktúraérzékeny külföldi piac, míg a kínálat részérõl a jegybank emlékérem-ki-
bocsátási politikája határozza meg mozgásterét.

Árbevétele 170 és 280 millió Ft között alakult, amit végig eredményes gazdálkodás kísért.
Osztalékként 140 millió Ft-ot utalt át az MNB-nek, míg 54 milliót eredménytartalékba helyezett,
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hogy az MNB kivezethesse könyveibõl az rt. külföldi tulajdonostól történt megvásárlása miatt
képzett céltartalékot.

Központi Elszámolóház
és Értéktár (KELER) Rt.

A társaságot 1993. októberben alapította zártkörûen az MNB, a Budapesti Értéktõzsde és a Bu-
dapesti Árutõzsde. Az alapítás célja olyan szervezet létrehozása volt, amely alkalmas a nagy tö-
megû, szabványosított, gyors és biztonságos értéktári és elszámolási szolgáltatások végzésére.
A jegybanknak elsõrendû érdeke fûzõdött a pénzügyi rendszer stabil mûködéséhez és a tõkepiac
fejlõdéséhez, mivel a két tõzsde nem rendelkezett elegendõ pénzeszközzel a szervezet létrehozá-
sára, tulajdonosként részt vett a társaság alapításában.

A társaság által felhalmozott eredménytartalékból a tulajdonosok több lépcsõben 4,5 milli-
árd Ft-ra emelték a részvénytõke alapításkori félmilliárdos értékét.

A társaság mûködése az alapítás óta rendkívül eredményes volt mind a szolgáltatások nyúj-
tása és fejlesztése, mind a gazdálkodás tekintetében.

A KELER Rt., mint központi értéktár és elszámolóház, komplex szolgáltatást nyújt a pénzin-
tézetek és az értékpapír-forgalmazók részére. Végzi a központi értéktári funkciókat, vezeti az ér-
tékpapírszámlákat. A KELER jogosult kizárólag az összes dematerializált értékpapír nyilvántar-
tására. Vezeti a tõzsdeforgalmi számlákat, mûködteti az állampapírok OTC elszámolási
rendszerét.

Kiemelt szerepet kapott a kockázatkezelés fejlesztése. A társaság az elsõ tõzsdeválság óta fo-
lyamatosan fejleszti garanciarendszerét. Az intézkedések keretében szigorodtak a garanciális
követelmények, melyeknek köszönhetõen a társaság nem szenvedett ügyfél miatt veszteséget.

A társaság az alapítói szándékok szerint fennállása óta nem fizetett osztalékot, ami lehetõvé
tette a folyamatos fejlesztéseket, melyek közül a legfontosabb az integrált informatikai rendszer
és a VIBER bevezetése volt.

A társaság alapítása óta nyereségesen gazdálkodik. Az 1995 óta eltelt idõszakban közel
6,5 milliárd Ft-os eredményt realizált, melynek köszönhetõen saját vagyona megközelíti a
8,5 milliárd Ft-ot.

Az MNB 1998-ban áttekintette a KELER mûködését és úgy határozott, miután jelenleg a
jegybank tényleges felügyeleti funkcióval nem rendelkezik, kezdeményezni kell a társaság szin-
dikátusi szerzõdésének, vagy ha szükséges, alapszabályának módosítását, hogy a jegybanki ér-
dekek megfelelõen érvényesülhessenek a társaság mûködése során. A határozat végrehajtásá-
nak eredményeként a szindikátusi szerzõdésbõl kimaradt a tõzsdéket szabályozási kérdésekben
megilletõ vétójog, valamint a MNB jogosulttá vált további egy fõt delegálni a társaság igazgató-
ságába.

Giro Elszámolásforgalmi Rt. Az elektronikus bankközi elszámolásokat végzõ Giro Rt. ötödik, tényleges üzleti évét zárta le
1999-ban. Tulajdonosainak száma jelenleg 35, a részvénytõke értéke pedig az eredménytarta-
lékból két lépcsõben végrehajtott tõkeemelést követõen 2496 millió Ft, melybõl az MNB részese-
dése 14,6%.

A magyar készpénz nélküli fizetési forgalom a többszintû bankrendszer létrehozását követõ-
en mind az ügyfelek, mind a pénzintézetek, mind a MNB részére nehezen áttekinthetõvé
vált. Ezt a helyzetet felismerve alakította meg 12 bank és az MNB 1988 végén a Giro
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Elszámolásforgalmi Rt.-t, amely a fizetési rendszer többszöri áttervezése után 1994. november
18-án kezdte meg a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását.

Az elszámolásforgalmi rendszer nemzetközi szintû kockázatkezeléssel rendelkezik, a fede-
zetvizsgálat kizárja az elszámolási kockázatot, a tartalékolt mûszaki és biztonsági megoldások
révén pedig tartalmazza azokat az elemeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megbíz-
ható folyamatos üzemeltetéshez, a váratlan események kezelésére.

Az elszámolható fizetési megbízások köre 1997 októberében bõvült elsõ ízben, amikor a cso-
portos fizetési módok elszámolására is lehetõség nyílt. A csoportos átutalások elsõsorban a bér
és bérjellegû fizetéseket, míg a csoportos beszedési megbízások a rendszeres díjfizetéseket (biz-
tosítási díj, közüzemi díjak stb.) szolgálják. Ma már a teljes forgalomból külön-külön is
15%-ban részesednek.

Az elszámolásforgalom jelenlegi rendszere számos elõnnyel jár. Lehetõvé vált a szabványok-
nak köszönhetõen, hogy a fizetési megbízások benyújtása a bank-ügyfél kapcsolatban mindin-
kább elektronikus formában történjék. Az egységes pénzforgalmi jelzõszámrendszer bevezeté-
sével a nem teljesíthetõ megbízások, a hibás könyvelések száma töredékévé vált a korábbiaknak.
Végül, de nem utolsósorban a rendszer felépítése és a pénzintézetek kapcsolódásának módja le-
hetõvé tette, hogy minden fizetési megbízás a benyújtást követõ napon jóváírásra kerülhessen a
kedvezményezett számláján.

A Giro Rt. által mûködtetett bankközi elszámolási rendszerhez csatlakozó klíringtagok szá-
ma 55-re emelkedett 1999-ben. Az elszámolás-forgalomban valamennyi tranzakció a meghatá-
rozott határidõn belül teljesült. A társaság a hagyományosan növekedõ tételek és forgalom mel-
lett is megtartotta mûködési biztonságát. Az elszámolt tételek mennyisége meghaladta a
75 milliót, míg értékük 36 500 milliárd Ft volt. A csoportos beszedésekkel és átutalásokkal
együtt az elszámolt tételek mennyisége meghaladta a 103 milliót, értéke 37 214 millió forint volt.

A társaság az elszámolási rendszer folyamatos fejlesztése és biztonságának fokozása mellett
kiemelkedõen gazdálkodott. Pénzügyi és vagyoni helyzete szilárd, hiszen 6 milliárd Ft-os vagyo-
nából a fejlesztések ellenére még mindig mintegy 3 milliárd Ft szabad pénzeszközzel rendelke-
zik, miközben tulajdonosainak 1995 óta 2,9 milliárd Ft osztalékot fizetett ki. Az MNB részesedé-
se több mint 400 millió Ft volt.

A jegybank tényleges tulajdoni hányadát meghaladó mértékben vesz részt a társaság opera-
tív irányításában (igazgatóság), illetõleg felügyelõbizottságában, ami – elsõsorban rövid távon
a jegybank, valamint a Giro közvetlen kapcsolatára, az összehangolt fejlesztések megvalósításá-
ra tekintettel – járulékos elõnyöket biztosít mind a jegybank, mind a társaság számára.

Budapesti ÉrtéktõzsdeAz MNB a BÉT alapító tagjaként 1991 óta fenntartja tagsági viszonyát. A BÉT nem gazdasági tár-
saságként, hanem sui generis szervezetként jött létre, amely nonprofit intézményként mûköd-
ve, kizárólag a tõzsdei rendszer fejlesztésére fordíthatja a mûködési költségek levonása után
fennmaradó szabad pénzeszközeit.

Az MNB tagságát – melyet 30 millió Ft egyszeri belépési díj befizetése árán szerzett meg – két
körülmény tette indokolttá az alapítás idõszakában:

1. Az MNB aktívan részt vett a tõzsde mûködési feltételeinek kialakításában, alapvetõ szabá-
lyainak megalkotásában, a tõzsdei stratégia elkészítésében.
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2. A jegybank, mint az állam megbízottja végezte az állampapírok kibocsátását, majd azok
tõzsdére történt bevezetése után aktív kereskedést folytatott azokkal. Ahhoz, hogy a jegybank
betöltse az állampapír-forgalmazói szerepkört, tõzsdetaggá kellett válnia, mert az akkori szabá-
lyozás szerint csak abban az esetben rendelkezett kereskedési jogosultsággal.

Figyelembe véve, hogy az MNB ügynöki szerepe megszûnt, valamint a kereskedési jog gya-
korlásának már nem feltétele a tagság, az MNB Igazgatósága úgy határozott, értékesíteni kell a
BÉT-ben meglévõ tulajdoni részt, amelyrõl a BÉT rendkívüli közgyûlése úgy határozott, hogy a
tõzsde mindenkori saját vagyonának 7,25%-a. A BÉT részvénytársasággá alakulása esetén
összegszerûen ez mintegy 300 millió Ft névértékû részvénycsomagot jelenthet.

MNB Bankjóléti Kft. A társaság a tulajdonába apportált üdülõk és a kezelésére bízott munkahelyi étterem, valamint
büfék üzemeltetését végzi. A visegrádi üdülõ 1993-ban elkezdett rekonstrukciója körüli visszás-
ságok 1995. évi feltárása – amely a beruházás leállítását is eredményezte – hatására, az MNB
a kft. ügyvezetését lecserélte, és a társaság tevékenységét szoros ellenõrzés alá vonta. A kft.
számára új mûködési feltételeket teremtett az MNB szociális-jóléti rendszerének változása és a
tulajdonos létszámának erõteljes csökkenése, ami a kft. szolgáltatásai iránti igény mérséklõdé-
sével járt.

A tulajdonos a kft. mûködését felülvizsgálva, a következõ intézkedéseket írta elõ az évrõl
évre jelentkezõ veszteség csökkentésére:
• a létszám csökkentése,
• a tevékenységi kör szûkítése,
• a felesleges vagy veszteséggel mûködõ vagyoni elemek hasznosítása.

A társaság a létszámát az 1995. évi 155 fõrõl 1999-ra 57-re csökkentette. Az üdülõi személy-
zet egy részét szezonálisan foglalkoztatja, és a központi állományt is majdnem a felére építette le.
A visegrádi üdülõ értékesítése 1997 végén történt meg. Ezzel párhuzamosan viszonylag sikerrel
járt a felszabaduló üdülõhelyi kapacitások piaci értékesítése is. A nem az MNB-tõl származó be-
vétel az 1996-os 21 millióról 1999-re 50 millióra emelkedett. A tevékenységek közül a kft. meg-
szüntette a gyermekintézmények mûködtetését, valamint a korábban folyamatos veszteséggel
mûködõ Nánási úti üdülõt a sportkör kezelésébe adta.

Az intézkedések hatása 1997-ben mutatkozott meg érzékelhetõen, amikor a társaság elõzõ
éves 60 millió Ft-os vesztesége 0,5 millió Ft-ra csökkent. A rendkívüli tételekkel (visegrádi üdülõ
értékesítése, céltartalék felszabadítása) való helyesbítés és az MNB-tõl származó üdülési támo-
gatás csökkenése figyelembevételével, a konszolidált veszteség 44 millió Ft-tal apadt.

1998 eleje óta a társaságot már nem terhelik a visegrádi beruházásból fakadó kötelezettsé-
gek. Ennek köszönhetõen üzleti eredménye javult, és az MNB-vel konszolidált összes vesztesége
csökkent. Ezen belül a mûködésbõl származó eredmény 25, illetve 21 millió Ft-tal emelkedett,
amit az üdülõhelyek piaci értékesítésének növelése, a munkahelyi vendéglátás magasabb for-
galma és a racionalizált költséggazdálkodás tett lehetõvé. A bevételek emelkedését a költségek
stagnálása kísérte. A kft. pénzügyi helyzete az ingatlanértékesítésbõl származó bevétel miatt
megszilárdult, s a szabad pénzeszközökbõl származó bevétel is jelentõs eredményjavulást oko-
zott. (Az MNB a társaság törzstõkéjének szükséges rendezése miatt nem vonta el az összeget.)

1999-ben került sor a kft. törzstõkéjének csökkentésére. A tulajdonos 686,4 millió Ft-tal
szállította le a korábbi vagyonvesztést figyelembe véve az alapítói vagyont, amely ezzel a lépéssel
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602,2 millióra csökkent, kifejezve a társaság tényleges vagyoni helyzetét. A tõkeleszállítással
egyúttal az MNB mérlegébõl is kivezethetõ volt a korábbi veszteségek miatt képzett céltartalék
összege.

BSS Kft.A kft.-t 1991-ben alapította vegyesvállalati formában az MNB és az osztrák IEK Holding. Az ala-
pítói vagyon 41,7 millió Ft volt, amit a tulajdonosok az elsõ három üzleti év eredményének
visszahagyásával 84,2 millió Ft-ra emeltek. A tulajdoni arányok változatlanok maradtak, az
MNB 51%, az IEK 49% tulajdonnal rendelkezett.

A társaság létrehozása az MNB elsõ outsourcing-jának tekinthetõ, hiszen a bank elektroni-
kus ügyviteli, emissziós és sokszorosító gépeinek karbantartását végzõ jegybanki apparátus ke-
rült a kft. állományába.

Az üzletpolitika azt az alapítói célkitûzést fogalmazta meg, hogy a társaság a bank- és iroda-
technikai termékek piacán vezetõ szerepet töltsön be a pénzügyi szférában.

Az MNB úgy határozott, hogy értékesíti üzletrészét, mert a kft. szolgáltatásainak igénybevé-
teléhez nem szükséges tulajdonosnak lenni az adott társaságban. Az egyébként folyamatosan
romló üzleti mutatókkal és likviditási gondokkal küzdõ társaság tulajdoni részének eladása
1998-ban történt meg, névértéken.

Nemzetközi Bankárképzõ Rt.Az MNB az alapítás óta tulajdonosa a társaságnak. Részesedése 30,6 millió Ft, az alaptõke
13,1%-a.

Az intézmény ugyan társasági formában mûködik, de az alapítók nem befektetõi, hanem hu-
mánpolitikai szándékok alapján csatlakoztak, és elsõsorban saját szakemberképzésük céljára
használták fel az oktatási központot.

Az oktatási piac megváltozásával – melyhez hozzátartozik a kereskedelmi bankok saját ok-
tatási centrumainak kialakítása, az esetenként ingyenes vagy erõsen támogatott képzési lehetõ-
ségek megjelenése és a piaci verseny kialakulása – a bankárképzõ stratégiát váltott. Elõtérbe he-
lyezte képesítést nyújtó programjait, vizsgacentrumot alakított ki, oktatási szolgáltatásaiban
nyitott az értékpapírpiaci és vállalati szektor felé, valamint tevékenységét diverzifikálva szakér-
tõi munkákat vállalt, könyvkiadást végzett, és beindította nyugdíjpénztári üzletágát.

A stratégiaváltás sikerét jelzi, hogy az új üzletpolitika kialakítása óta folyamatosan növeked-
nek bevételei, és öt év alatt több mint megkétszerezte vagyonát.
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