
                         

 

VEZETŐI KÖRLEVÉL A MONETÁRIS POLITIKAI MŰVELETEK ELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKKEL 

KAPCSOLATBAN 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 4. 
§ (9) bekezdésben részletezett pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti jogkörében eljárva fel kívánja 
hívni a pénzügyi szektor figyelmét, hogy a jelen levélben alábbiakban részletezetteket tartja irányadónak 
a pénzügyi kimutatások elkészítése során, a monetáris politikai műveletek elszámolásával kapcsolatban 
felmerült kérdések kezelésével összefüggésben.  

Az utóbbi hetekben több szakmai fórumon is felmerült, hogy állami támogatásnak tekinthető-e a MNB 
monetáris politika megvalósítására vonatkozó feladatkörében, nyíltpiaci műveletek keretében 
végrehajtott ügyletein keletkezett eredmény. Az MNB határozott álláspontja, hogy a monetáris politikai 
műveletekből adódó eredményhatás esetében az állami támogatás fogalmának lényeges elemei nem 
teljesülnek, a monetáris politikai műveletek eredményhatásának állami támogatásként való értelmezése 
közgazdasági értelemben nem helytálló és összeegyeztethetetlen a monetáris politika céljával és 
végrehajtásának jegybanktörvényben rögzített keretrendszerével. Ezen álláspontunkat az alábbiak 
támasztják alá. 

- Az MNB tv. kimondja, hogy Magyarországon az MNB határozza meg és valósítja meg a monetáris 
politikát (4. § (1) bekezdés), illetve, hogy az MNB a jegybanktörvényben foglalt feladatai 
végrehajtása és kötelességei teljesítése során független a kormánytól (1. § (2) bekezdés). 

- Az MNB tv.16. § szerint az MNB elsődleges célja, azaz az árstabilitás elérése és fenntartása 
érdekében a törvényben foglalt eszközökkel befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a 
pénz- és hitelkeresletet. Az MNB tehát azért hajt végre monetáris politikai műveleteket, hogy a 
releváns piaci kondíciók monetáris politikai szempontból megfelelően alakuljanak, és ezzel 
elősegítsék az MNB elsődleges céljának elérését.  

- A piaci kondíciók alakításának egyik eszköze, hogy a jegybank a monetáris politikai műveletek 
során a jegybanki beavatkozás nélkül kialakult piaci ártól eltérő árakat alkalmaz.  

- A fentiekből következik, hogy a monetáris politikai műveleteknek – szemben az állami 
támogatásokkal - nincs olyan célja, hogy bármely érintett vagy az érintettek meghatározott köre 
valamilyen pénzbeli, illetve nem-pénzbeli juttatásban vagy gazdasági előnyben részesüljön. Ezt 
támasztja az Európai Bizottság Bankokról szóló közleménye (2013/C 216/01) is, miszerint a 
központi bankok monetáris politikával kapcsolatos szokásos tevékenységei – mint a nyíltpiaci 
műveletek (pl. értékpapírok vétele) és a jegybanki rendelkezésre állás – nem tartoznak a 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok hatálya alá. 

A hatályos szabályozás értelmében minden esetben az érintett intézmény hatáskörébe és felelősségébe 
tartozik annak megítélése, hogy miképp mutatja ki az adott tranzakciókat a pénzügyi kimutatásaiban.  

A vezetői körlevél a felügyelt intézményekre kötelező erővel nem rendelkező felügyeleti szabályozó 
eszköz. Az MNB által kiadott vezetői körlevél tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott 
követelményeket, az MNB jogalkalmazási gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve 
módszereket, a piaci szabványokat és szokványokat. Az MNB a jelen vezetői körlevelet közvetlenül 
megküldi a Bankszövetség vezetőinek, és egyidejűleg a honlapján is közzéteszi. 
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