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Bevezető

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: MNB-törvény) [14. § (10). bek.] alapján 
a felügyelőbizottsági tag az őt megválasztó Országgyűlésnek, 
illetőleg az őt megbízó miniszternek tájékoztatási kötele-
zettséggel tartozik. 

Az MNB Felügyelőbizottságának 2018. szeptember 21-i ülé-
sén, 51/2018. (IX.21.) számú határozatával elfogadott ügy-
rendje 2. §-nak (8) bekezdése a tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozóan kimondja: „Az FB elnöke és tagjai – az MNB 

tv-ben előírt kötelezettségnek megfelelően – évente saját 
tevékenységükről közös beszámolót készítenek, és azt meg-
küldik az Országgyűlésnek, illetőleg a miniszternek. Ezen túl 
is az FB elnöke és tagjai – igény szerint – tájékoztatási kötele-
zettséggel tartoznak az őket megválasztó Országgyűlésnek, 
illetőleg az őket megbízó miniszternek.”

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága a tárgyalt beszá-
molási időszak 13 ülésén 56 témát tárgyalt érdemben, s 91 
határozatot hozott, melyből 88-at egyhangúlag fogadott el.
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A) rész 
A Felügyelőbizottság tevékenységének 
keretei
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1. A Felügyelőbizottság jogállása, hatásköre, 
feladata, személyi összetétele

1  A jelentés több helyen hivatkozik a már hatályon kívül helyezett 2006. évi IV. törvényre. Ennek oka, hogy a hatályos, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény több szakaszában még az említett, már hatálytalan törvényhelyeket idézi, s ezen állapot kodifikációs rendezése 
a jelentés kibocsátásáig nem történt meg.

A Felügyelőbizottság működésére (jogállására, hatáskörére, 
feladatára) alapvetően az MNB-törvényben és a gazdasági 
társaságokról szóló törvényben (Gt.), illetve 2014. március 
15-ét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben 
foglaltak az irányadók. Az MNB-törvény 7. §-a értelmében 
a Gt.1 rendelkezéseit a Felügyelőbizottságra nézve az MNB-
törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az MNB-törvény 14. § szerint az Felügyelőbizottság felada-
ta az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzése. Hatásköre 
nem terjed ki a Magyar Nemzeti Banknak az MNB-törvény 
4. §-ának (1)-(9) bekezdéseiben meghatározott feladataira, 
illetve azoknak az MNB eredményre gyakorolt hatására.

A hivatkozott, Felügyelőbizottság hatáskörébe nem tartozó 
MNB feladatok a következők:

1. a monetáris politika meghatározása és megvalósítása,

2. bankjegy- és érmekibocsátás,

3. deviza- és aranytartalék képzés és kezelés,

4. devizatartalék kezeléssel és árfolyam-politikával kapcso-
latos devizaműveletek végzése,

5. fizetési-, elszámolási- és értékpapír-elszámolási rendsze-
rek kialakítása, felvigyázása,

6. statisztikai információk gyűjtése, nyilvánosságra hozatala,

7.  makroprudenciális politika kialakítása, a rendszerkockáza-
tok feltárása, megelőzése, kezelése, hitelpiaci zavar ese-
tén hitelezés ösztönzése, túlzott hitelkiáramlása esetén 
a hitelezés visszafogása,

8. szanálási hatósági feladatok ellátása,

9.  pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletének ellátása, za-
vartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, 
szervezetek és személyek prudens működésének előse-
gítése, tulajdonosok gondos joggyakorlatának felügye-
lete, kockázatok feltárása, csökkentése, megszűntetése, 
megelőző intézkedések alkalmazása, szolgáltatásokat 
igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítő 
rendszerrel szembeni közbizalom erősítése.

A Felügyelőbizottság MNB-törvény szerinti további feladata 
az MNB belső ellenőrzési szervezetének – az említett korlá-
tozásokkal történő – irányítása. (A Felügyelőbizottság hatás-
körébe nem tartozó feladatok tekintetében a Belső ellenőr-
zés feletti irányítási jogot az MNB Igazgatósága gyakorolja.)

Az MNB Alapító Okirata szerint a Felügyelőbizottság az ellen-
őrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben a vezető tisztségvi-
selőktől (igazgatóság tagjai) és az ügyvezető igazgató(k)tól 
szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet, amelyet a meg-
keresetteknek, vagy az általa kijelölt személynek 5 munka-
napon belül kell írásban teljesítenie.

A Felügyelőbizottság a Gt. 35. §-ának (1) bekezdése alap-
ján egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is meg-
oszthatja tagjai között.

A Felügyelőbizottság haladéktalanul köteles értesíteni az 
MNB elnökét – és szükség esetén a Magyar Államot, mint 
részvénytulajdonost képviselő pénzügyminisztert – ha el-
lenőrzési tevékenysége során – megítélése szerint – jogel-
lenességet, az Alapító Okiratba ütköző tényt, vagy az MNB 
érdekeit sértő körülményt észlel.
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Az MNB-törvény 14. §-ának (4) bekezdése szerint az Felü-
gyelőbizottság tagjai:

a)  az Országgyűlés által választott elnöke,

b)  az Országgyűlés által választott további három tag,

c)  a miniszter képviselője,

d)  a miniszter által megbízott szakértő.

Felügyelőbizottsági tagnak hitelintézeti, pénzügyi, illetve 
számviteli kérdésekben kiemelkedő szakmai ismeretekkel 
rendelkező, valamint az országgyűlési képviselők választásán 
választható magyar állampolgárt lehet jelölni. A Felügye-

lőbizottság tagjai az MNB-törvénynek megfelelően évente 
nyilvános vagyonnyilatkozatot tesznek. 

Az MNB-törvény 14. § (8) bekezdése alapján a felügyelőbi-
zottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig 
tart, amely évben az Országgyűlés megbízatása megszűnik.

Figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 3. cikkének (1) és 2. 
cikkének (3) bekezdésére, a Dr. Áder János köztársasági elnök 
által 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselővá-
lasztást követően 2018 május 8-án a 2015. július 6-a óta tisztsé-
güket betöltő felügyelőbizottsági tagok mandátuma megszűnt. 
Eleget téve jogszabályi kötelezettségének, az Országgyűlés 
2018. szeptember 17-én megtartott ülésnapján a következő 
választott tagokból álló, új Felügyelőbizottságot hozta létre:

1.  számú táblázat

Dr. Papcsák Ferenc
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának elnöke

Madarász László
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának választott tagja

Dr. Szényei Gábor András
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának választott tagja

Dr. Nyikos László
a Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelőbizottságának választott tagja

Dr. Tóth Attila Simon
a Magyar Nemzeti Bank  

Felügyelőbizottságának delegált tagja

Molnár István
a Magyar Nemzeti Bank  

Felügyelőbizottságának delegált tagja



A FELüGyELőBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖrE, FELADATA, SZEMÉLyI ÖSSZETÉTELE

A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÉVES ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA • 2018 11

A tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget 
tettek.

A 2018-ban leköszönt Felügyelőbizottság szükségesnek 
tartotta utolsó jelentésében egy, a tagok megbízatási idő-
tartamát érintő jogszabályi hiányosságra felhívni a figyel-
met, amelyet a jogalkotó törvénymódosítással orvosolt. 
A Magyar Közlöny 2018. december 21-i számában kihir-
detésre került a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. 
évi CXXVI. törvény, melynek 85 §-a a következőket tartal- 
mazza:

85. § (1) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: „(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbí-
zatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az 
Országgyűlés megbízatása megszűnik.”

(2) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: „(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 
az MNB elnöke megbízatásának időtartamára szól.”

Ugyanezen jogszabály 184., záró rendelkezéseket magában 
foglaló §-ának (1) és (9) bekezdései a következőket mond- 
ják ki:

(1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2018. december 29-én lép hatályba.

(9) A 85. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők kö-
vetkező általános választását követően megalakuló Ország-
gyűlés alakuló ülését követő év január 1-jén lép hatályba.

Fentiek alapján tehát a jelenleg regnáló testület mandátu-
ma – időbeliség szempontjából – a következőképpen alakul:

A 2018. szeptember 17-én esküt tett – a később jelölésre került 
miniszteri képviselővel és szakértővel együtt –, hivatalát aktuá-
lisan ellátó felügyelőbizottság mandátuma 2022. december 31-
ig tart. (MNBtv. 2018. december 29-től hatályos 14. § (8) bekez-
dése alapján). 2023. január 1-ét követően az Országgyűlésnek 
új felügyelőbizottságot kell választania, s a felügyelőbizottság 
mandátumának időtartamát az MNB elnöke mandátumához 
igazító jogszabályhely – a 184. § (9) bekezdése alapján – szintén 
2023. január 1-én lép hatályba. Mivel 2019-ben ismét jegy-
bankelnöki választásra kerül sor, a 2023-ban megválasztandó 
testület mandátuma az idén tisztségét elnyerő elnök mandá-
tumának hosszához igazodik, s így 2025-ig (dátumszerűen az 
elnök mandátumának lejártáig) tart. Az azt követően megvá-
lasztandó felügyelőbizottság megbízatási ideje már a jegybank-
elnök mandátumával együtt lép életbe és szűnik meg.

Balról jobbra: Dr. Tóth Attila Simon, Dr. Nyikos László, Madarász László, Dr. Papcsák Ferenc (elnök), Dr. Szényei Gábor András, Molnár István
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2. A felügyelőbizottság működésének fő 
jellemzői, ülésezési és döntéshozatali rendje

Az MNB-törvényben meghatározott felügyelőbizottsági fel-
adatkör fókusza a jegybank működésének és gazdálkodásá-
nak folyamatos ellenőrzésén van. A Felügyelőbizottság a rá 
vonatkozó törvények, valamint a saját ügyrendje alapján 
végzi tevékenységét. Ellenőrző tevékenységének fő formája 
a felügyelőbizottsági ülések, amelyek témáit az audit uni-
verzumon alapuló éves, ún. gördülő munkaterve állapítja 
meg. E hivatalos összejöveteleket általában havonta tartják, 
ezeken az MNB illetékes vezetőinek és meghívott szakér-
tőinek jelenlétében a jegybank tevékenységére vonatkozó 
írásos dokumentumokat (beszámolókat, előterjesztéseket, 
tájékoztatókat, valamint vizsgálati jelentéseket) tárgyal. Két 
ülés között elektronikus úton is hozhat határozatot. Szükség 
esetén a testület vizsgálatot rendel el – az eljárás tárgyának, 
céljának, időtartamának és a rendelkezésre álló forrás meg-
határozásával –, melynek vezetésével valamely tagját bízza 
meg. A felügyelőbizottság döntéseit – többségi szavazással 
hozott – határozati formába önti, emellett ajánlásokat és 
kéréseket is megfogalmazhat. 

A felügyelőbizottság működésének szervezése – a jegybank 
szervezetén belül működő titkárság segítsége révén – a fe-
lügyelőbizottság elnökének feladata. A felügyelőbizottság 
üléseire meg kell hívni az MNB elnökét és a belső ellenőrzés 
vezetőjét. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni az 
MNB elnöke, az MNB tv. 10. § (8) szerinti helyettese helyet-
tesíti, amennyiben a törvény szerinti helyettese sem tud 
részt venni az ülésen, akkor az MNB elnöke, egy nevében 
nyilatkozattételre feljogosított személyt delegálhat az ülésre. 
A felügyelőbizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az 
általa ülés levezetésére kijelölt felügyelőbizottsági tag a fe-
lügyelőbizottság üléseire meghívja a felügyelőbizottsággal 
való kapcsolattartásra kijelölt személyt, továbbá az egyes 
napirendek tárgyalásához – felügyelőbizottsági tag vagy 

a felügyelőbizottsági ülés állandó meghívottja, illetőleg va-
lamely napirendi pont előadója előzetes kezdeményezésére 
is – további személyeket is meghívhat. Az Állami Számvevő-
szék képviselője a Felügyelőbizottság üléseire eseti jelleggel 
meghívható. A fentiek értelmében a gyakorlatban az MNB 
elnökét a jegybank főigazgatója helyettesíti állandó jelleg-
gel, kiegészülve a számviteli igazgatóval, valamint a belső 
ellenőrzés vezetőjével. Az egyes napirendi pontokhoz maguk 
az előterjesztők javasolják rendszerint további személyek 
meghívását, amely elé a testület soha nem gördít akadályt. 
A felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között létrejött meg-
egyezés értelmében az auditor az ülések állandó meghívott-
ja, s egyéb elfoglaltsága, valamint a tárgyalandó témák általi 
érintettsége mentén határoz jelenlétéről.

A felügyelőbizottság ülése főszabályként nem nyilvános, 
azon csak a jogszabály és az ügyrend által megszabott 
személyek vehetnek rész. A testület ezen túl zárt ülést is 
tarthat, melyen csak a tagok, valamint a felügyelőbizottság 
által meghatározott személyek vehetnek részt. A felügyelő-
bizottság üléseiről hitelesített írásos jegyzőkönyv és hangfel-
vétel is készül, melynek elkészítéséről – a jegybank illetékes 
szervezeti egysége, valamint gyorsíró igénybevétele révén 
– a titkárságvezető gondoskodik.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben fo-
lyamatosan tájékozódik az MNB működésével kapcsolatos 
döntésekről és azok hátteréről, emellett módja van az ülései 
közötti időszakban a halaszthatatlan, aktuálissá váló ügyek-
ben azonnali felvilágosítást kérni, az MNB vezetőivel kap-
csolatot kezdeményezni. A felügyelőbizottság az ülésekről, 
illetve a határozatairól közlemény formájában, éves jelen-
tése elérhetővé tételével vagy más módon – főszabályként 
az elnök révén – a nyilvánosságot tájékoztathatja. 
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3. A felügyelőbizottság kapcsolata az 
Országgyűléssel, a tulajdonossal, az Állami 
Számvevőszékkel

A felügyelőbizottság tevékenységét az Országgyűléstől nyert 
felhatalmazás, valamint a Magyar Nemzeti Bank tulajdo-
nosának, a magyar államnak a képviseletében eljáró pénz-
ügyminiszter megbízása alapján végzi, melyre tekintettel 
a felügyelőbizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik 
az Országgyűlésnek és a pénzügyminiszternek. A felügye-
lőbizottság az MNB folyamatos működését a tulajdonos 
érdekei alapján, azok képviseletében ellenőrzi. 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
KAPCSOLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉSSEL

Az elmúlt években a felügyelőbizottság beszámolóit az Or-
szággyűlés – mint testület –, és a képviselők megkapták. 
A jelen beszámolási időszakban az Országgyűlés és bizott-
ságai részéről személyes konzultációk indokoltsága nem 
merült fel, ilyenekre nem került sor.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS 
A RÉSZVÉNYTULAJDONOST 
KÉPVISELŐ PÉNZÜGYMINISZTER 
KAPCSOLATA

A felügyelőbizottság beszámolóit a tulajdonost képviselő 
pénzügyminiszter is rendszeresen megkapja. A miniszter 

a felügyelőbizottság írásbeli beszámolói, valamint a felü-
gyelőbizottságba delegált szakértőjének és képviselőjének 
tájékoztatása alapján informálódik a felügyelőbizottság te-
vékenységéről.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AZ 
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Az Állami Számvevőszék elnökével 2002-ben megállapodás 
született az együttműködés formáiról. Képviselője részt ve-
het a felügyelőbizottság ülésein, az Állami Számvevőszék 
rendszeresen megküldi a felügyelőbizottságnak az MNB 
ellenőrzésére vonatkozó programját.

Az Állami Számvevőszékkel az együttműködés tárgyszerű 
és korrekt. A felügyelőbizottság konzultációkkal is segíti az 
ÁSZ ellenőrző tevékenységét; ezeken a megbeszéléseken 
a tapasztalatok informális egyeztetésére is sor kerül. Míg 
a felügyelőbizottság az MNB működését folyamatos jelleg-
gel ellenőrzi, addig az Állami Számvevőszék alkalmanként 
végez átfogóbb ellenőrzést; ekkor az MNB megelőző évi gaz-
dálkodását, és az alapvető feladatok körébe nem tartozó 
tevékenységét is vizsgálja. 
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4. A felügyelőbizottság működését elősegítő 
személyi, technikai és pénzügyi feltételek

A Magyar Nemzeti Bank elnökének a Magyar Nemzeti 
Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. 
(XII.17.) MNB utasítása szerint a felügyelőbizottság műkö-
désének és feladatai zavartalan ellátásának tárgyi, személyi 
és pénzügyi feltételeiről a Bank gondoskodik. Ennek része-
ként a felügyelőbizottság mellett – ellenőrzési tevékenysé-
gének segítése érdekében – titkárságot működtet, amely 
a Bank belső szabályai és a felügyelőbizottság ügyrendje 
szerint ellátja a felügyelőbizottság munkájával kapcsolatos 
egyeztetési, szervezési és egyéb titkársági feladatokat, gon-
doskodik a felügyelőbizottság munkavégzéséhez szükséges 
adminisztratív feltételek megteremtéséről. Kapcsolatot tart 
a Bank munkaszervezetének képviseletében eljáró Központi 
beszerzési és üzemeltetési igazgatósággal, a belső ellenőr-
zési szervezet vezetőjével, valamint szervezi és koordinálja 
a felügyelőbizottság kapcsolattartását az Országgyűléssel, 
a kijelölt bizottsággal, a Pénzügyminisztériummal és az Ál-
lami Számvevőszékkel.

A felügyelőbizottság működésének és feladatai zavartalan 
ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeiről az MNB gondos-
kodik. Ennek megfelelően az MNB irodahelyiséget, irodai 

berendezéseket és eszközöket biztosít a felügyelőbizottság 
titkársága, és a felügyelőbizottsági tagok számára. 

A 2018. évi költségvetés meghatározása során a Számvi-
teli igazgatósággal történt konzultációt követően, a Fe-
lügyelőbizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a költségvetést a teljes, 2018-as esztendőre készít, mivel 
a tulajdonosi ellenőrzés folyamatosságát – tekintet nélkül 
a felügyelőbizottsági feladatok, a mandátum megszűnéséből 
adódó esetleges időleges ellátatlanságára – ezzel is bizto-
sítani szeretné. Tekintettel a korábbi évek 30%-hoz közeli 
tervteljesítési arányaira, figyelemmel ugyanakkor a mandá-
tumváltás miatti nehéz tervezhetőségre, a 2018. évi terv-
összeget a Felügyelőbizottság a 2017-es tervnél mintegy 
40%-kal alacsonyabb értékben határozta meg. A felügyelő-
bizottság 2018. évi költségtervét a 2017. november 30-án 
tartott ülésén, a 102/2017 (XI. 30.) számú határozatával, 
1 nemleges szavazat mellett fogadta el, mely döntését az 
újonnan megválasztott felügyelőbizottság alakuló ülésén 
hozott, 53/2018. (IX.21.) számú határozatával megerősí-
tett. A büdzsé felhasználását az alábbi, egybefoglalt táblázat  
szemlélteti:

2.  számú táblázat

Költségnem megnevezés 2018. év TERV
(eFt)

2018. év  TÉNY
(eFt)

üzleti vendéglátás költségei 2 500 1 256

Igénybe vett jogi szakértés költsége 55 000 22 847

Egyéb szakértői díjak, szolgáltatások költsége 30 000 15 344,2*

Informatikai szakértői díjak 6 000 2 209,8

Taxi- és utazási költség, parkolási díj 2 000 108

Saját gépjármű használatának, valamint a személyi juttatásként 
adott parkolóbérlet költsége 1 500 248

MNB tulajdonú gépjárművel üzemanyag költsége 3 000 1 149

Szakkönyvek, folyóirat előfizetési költségek           1 000 415 

Irodaszerek, fénymásolás, nyomtatás költsége 1 000 407

Mobiltelefonok költsége           1 000 578

Felügyelőbizottsági jelentés nyomdai költsége              400 0 

Futárszolgálat              300 170 

Összesen         103 700 44 732

*Az Egyéb szakértői díjak, szolgáltatások költsége sor terhére kötött szakértői szerződések részletezését lásd a 46-47. oldalon.
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A 2019. évre vonatkozó költségvetést a Felügyelőbizottság 
2018. november 14-i ülésén meghozott, 82/2018. (XI.14.) 
számú határozatával, az alábbi tartalommal fogadta el:

A fenti összegeket az MNB az éves pénzügyi tervében elkü-
lönítette, a rendelkezésre bocsátás és a felhasználás során 
fennakadás, probléma nem volt tapasztalható. 

3. számú táblázat
Költségnem megnevezése Összeg (eFt)

üzleti vendéglátás költségei 2 500

Igénybevett jogi szakértők költsége 75 000

Egyéb szakértői díjak, szolgáltatások költsége 30 000

Informatikai szakértői díjak 5 000

Taxi- és utazási költség, parkolódíj 2 000

Saját gépjármű használatának, valamint a személyi juttatásként adott parkolóbérlet költsége 1 500

MNB tulajdonú gépjárművek üzemanyag költsége 3 000

Szakkönyvek, folyóirat előfizetési költségek 1 000

Irodaszerek, fénymásolás, nyomtatás költsége 1 000

Mobiltelefonok költsége (mobilinternet költségével együtt) 1 000

Felügyelőbizottsági jelentés nyomdai költsége 400

Futárszolgálat 300

Összesen 122 700





B) rész 
A Felügyelőbizottság ellenőrzési 
tevékenysége során szerzett tapasztalatok
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1. Általános tapasztalatok

1.1. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐ JELLEMZŐI

Az MNB gazdálkodásának egészére vonatkozóan a felügye-
lőbizottság rendszeresen az alábbi anyagokat tárgyalja:

•   az éves üzleti terv irányelveiről és az éves tervről szóló 
tájékoztatókat;

•   a negyedévenkénti és az egész évi gazdálkodásról szóló 
tájékoztatókat;

•   az MNB tulajdonában álló társaságok működéséről szóló 
beszámolókat.

A felügyelőbizottság foglalkozott az MNB működésének más 
fontos kérdéseivel is. ülésein tájékoztatókat vitatott meg 
a munkatervében szereplő témákban, az MNB által adott 
felvilágosításokkal kapcsolatban, és a felügyelőbizottság 
belső ügyeiről (ügyrendje, munkaterve, költségterve, irat-
kezelése, vizsgálatok kezdeményezése stb.). A testület folya-
matos tulajdonosi ellenőrzésének másik súlypontját a belső 
ellenőrzés szervezeti egység ellenőrzési munkatervében sze-
replő – a felügyelőbizottság által is jóváhagyott, hatáskörébe 
tartozó – vizsgálatok figyelemmel kísérése jelenti. 

Az újonnan megválasztott felügyelőbizottság újabb vizsgálatok 
megindítását vette fel munkarendjébe, így egyebek mellett 
górcső alá vonja a jegybank szak- és közművelődési könyv-

tárának működését és gazdálkodását, a Buda Palota (koráb-
ban Postapalota) MNB által történt megvásárlását, döntött 
a Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű ráfordításainak és 
a munkavállalók kereseti (jövedelmi) színvonalának alakulásá-
ra vonatkozó vizsgálat ismételt, valamint a KELEr Zrt-t érintő 
BaNCS-projekt, valamint a TATA Consultancy Services-zel kö-
tött szállítói szerződés körülményeivel és következményeivel 
összefüggésben a Magyar Nemzeti Bank, mint tulajdonos tu-
lajdonosi joggyakorlásával összefüggő hatáskörök gyakorlását 
ellenőrző vizsgálat napirendre vételéről is. Emellett utóvizsgá-
latok keretein belül ellenőrzi az MNB informatikai működését, 
Etikai kódexét, az Értéktár-program lezárását, valamint a jegy-
bank működési kockázat-kezelésének kérdéseit is.

1.2. KAPCSOLAT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ MNB VEZETÉSÉVEL

Az újonnan felálló felügyelőbizottság és az igazgatóság 
együttműködése a jogszabályok által megkövetelt és meg-
engedett rendben, az elvárt keretek között, teljes rendben 
zajlott. Az MNB, eleget téve a jogszabályban foglalt köte-
lezettségeinek negyedévente beszámolt az ügyvezetésről 
és az MNB vagyoni helyzetéről, amelynek keretében meg-
küldte a felügyelőbizottság részére az aktuális negyedévben 
hozott, a felügyelőbizottság feladatkörét érintő igazgatósági 
határozatokat. Az FB elnöke, a testület hatáskörébe tartozó 
kérdéseket illetően az igazgatósági ülések állandó meghí-
vottjai között szerepel, a vonatkozó előterjesztések a tagok 
részére is rendelkezésre álltak.
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2. A Felügyelőbizottság által indított 
vizsgálatok

A Felügyelőbizottság vonatkozó határozataival a tárgyidő-
szakban elrendelte 

•  az MNB szak- és közművelődési könyvtára működésének 
és gazdálkodásának, 

•  a Buda Palota (korábban Postapalota) MNB által történt 
megvásárlásának,

•  a KELER Zrt-t érintő BaNCS-projekt, valamint a TATA 
Consultancy Services-zel kötött szállítói szerződés kö-
rülményeivel és következményeivel összefüggésben 
a Magyar Nemzeti Bank, mint tulajdonos tulajdonosi 
joggyakorlásával összefüggő hatáskörök gyakorlását 
feltáró vizsgálatot, emellett

•  a jegybank informatikai tevékenységének, 

•  a jegybank Etikai kódexének, 

•  a jegybank Értéktár-programjának – annak lezárása kap-
csán – utóvizsgálatát, valamint döntött

•  a Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű ráfordításainak 
és a munkavállalók kereseti (jövedelmi) színvonalának 
alakulására vonatkozó vizsgálat ismételt napirendre vé-
teléről, 

egyben kijelölte a vizsgálatokat végző FB-tagokat, meghatá-
rozta az egyes vizsgálatok lefolytatására rendelkezésre álló 
időt és keretösszeget. Ennek megfelelően:

4.  számú táblázat
Vizsgálat tárgya Vizsgálattal megbízott FB-tag Határidő

Informatikai tevékenység utóvizsgálata Dr. Szényei Gábor András 2019. december 31.

Etikai kódex-utóvizsgálat Dr. Szényei Gábor András 2019. október 31.

Értéktár-program utóvizsgálat Dr. Szényei Gábor András 2019. október 31.

A KELEr Zrt-t érintő BaNCS-projekt, 
valamint a TATA Consultancy Services-zel 
kötött szállítói szerződés körülményeivel 
és következményeivel összefüggésben 
a Magyar Nemzeti Bank, mint tulajdonos 
tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő 
hatáskörök gyakorlását feltáró vizsgálat

Dr. Szényei Gábor András 2019. december 31.

Az MNB szak- és közművelődési könyvtára 
működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése

Dr. Nyikos László 2019. április 30.

A Buda Palota (korábban Postapalota) 
MNB által történt megvásárlásának 
vizsgálata

Dr. Nyikos László 2019. szeptember 30.

A Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű 
ráfordításainak és a munkavállalók 
kereseti (jövedelmi) színvonalának 
alakulására vonatkozó vizsgálat

Dr. Nyikos László 2019. november 30.
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3. Az MNB gazdálkodásának kérdései

A felügyelőbizottság a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosa 
megbízásából, jogszabályi felhatalmazás alapján felügyeli 
a jegybank gazdálkodását. Munkája keretében figyelemmel 
kíséri a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet változásait, 
a beruházások tervezési és megvalósulási folyamatait, a mű-
ködési költségek és a ráfordítások alakulását, a leányválla-
latok gazdálkodását, valamint tájékozódik a gazdálkodásra 
vonatkozó igazgatósági döntésekről. Hatásköre nem terjed ki 
a monetáris politika, illetve a felügyeleti tevékenység ellen-
őrzésére, ugyanakkor csak egy biztonságos, fenntartható és 
prudens banküzemi működés teremtheti meg a szükséges 
kereteket a jegybanki alapfeladatok ellátásához.  

A felügyelőbizottság az információit elsősorban a havi 
rendszerességű ülésein elhangzó MNB tájékoztatók és az 
eseti kérésre összeállított jegybanki összefoglalók alapján 
szerzi. A felügyelőbizottság rendszeres tájékoztatást kap 
a tervezési folyamatok állásáról és az éves tervek igazga-
tósági elfogadását követően megismerheti a működési 
költségterv és a ráfordítások, valamint a beruházási terv 
főbb adatait. A jegybanki tájékoztató jelentések keretében 
negyedévente, utólagos tájékoztatást kap a vagyonra és az 
eredményre vonatkozóan. A jelentés az aktuális mérleg-
adatokat, az eredménykimutatás adatait és a tervteljesítés 
várható mértékét tartalmazza, tájékoztat a működési költ-
ségek és ráfordítások alakulásáról, továbbá számszaki össze-
foglalót ad a beruházási tervek megvalósulásáról. Az MNB 
és a Pénzügyminisztérium közötti információátadási meg-
ál lapodás értelmében a jegybank a teljes tervezési doku-
mentumot megküldi a Pénzügyminisztérium részére a terv 
igazgatósági elfogadását követően. 

A leányvállalatok gazdálkodási kérdései az éves beszámo-
lók elfogadását követően kerülnek tárgyalásra a felügyelő-
bizottság számára készített gazdálkodási összefoglalók és 
a közzétett beszámolók alapján, jellemzően a leányvállalati 
vezetők és a jegybank által kijelölt tulajdonosi képviselők 
szóbeli előterjesztésével együtt. 

A bizottság tagjai a rendszeres írásos tájékoztatókon túl is tá-
jékozódhatnak a bank és leányvállalatai gazdálkodását érin-
tően felmerülő aktuális kérdésekben, tematikus vizsgálato-
kat indíthatnak és eszmecserét folytathatnak szakértőikkel 
és a bank vezetőivel is a hatáskörükbe tartozó kérdésekben. 

A felügyelőbizottság a törvény által megszabott kereteknek 
megfelelően irányítja és felügyeli a belső ellenőrzést, követi 
és támogatja az osztály ellenőrzési tevékenységét a gazdál-

kodási kockázatok kiszűrésében.  A belső ellenőrzés rendsze-
res időközönként készít összefoglaló jelentést a felügyelőbi-
zottság számára a korábbi időszaki tevékenységéről, közölve 
a vizsgálatai összefoglaló minősítését. A felügyelőbizottság 
elfogadja a belső ellenőrzés ellenőrzési tervét és javaslato-
kat tehet egy-egy téma vizsgálati tervbe való beemelésére. 
A belső ellenőrzés kérésre a folyamatban lévő kontrollokról 
és a tervezetteken túl kért eseti ellenőrzéseiről is beszámol 
a bizottságnak. A belső ellenőrzési egység külső értékelését 
a Pricewaterhouse Coopers, az ismert nemzetközi könyvvizs-
gáló és tanácsadó vállalkozás 2018 márciusában végezte el. 
A felügyelőbizottság örömmel nyugtázta, hogy az értékelés 
az MNB belső ellenőrzését minden tekintetben megfelelő-
nek minősítette. 

A felügyelőbizottsági tagok a független auditortól is tájé-
kozódhatnak az fb feladatkörébe eső kérdésekben, mert 
a független könyvvizsgáló vagy képviselője a rendszeres 
ülések állandó meghívottja. A független auditor tevékeny-
sége egyébként a jegybanknál nem csak a pénzügyi szám-
viteli beszámoló hitelesítésére terjed ki, megbízása szerint 
a jegybank működési költségeinek és beruházási kiadásainak 
tervezett és tényleges alakulásáról is végez összehasonlító 
elemzést. Ezen vizsgálat eredményéről tájékoztatja a felü-
gyelőbizottságot.

A jegybanki tevékenység jogi keretei mellett az MNB belső sza-
bályzatai is a szabályozott működést szolgálják. A gazdálkodásra 
vonatkozóan a legfontosabb belső szabályokat a döntési hatás-
köröket rögzítő Szervezeti és Működési Szabályzat, a Gazdálko-
dási Kézikönyv, a Beszerzési Kézikönyv, valamint a Számviteli 
Kézikönyv tartalmazza. A Gazdálkodási Kézikönyv a Magyar 
Nemzeti Bank működésével, gazdálkodásával, pénzügyi terve-
zésével kapcsolatos eljárási rendet és a kapcsolódó elszámolási 
szabályokat tartalmazza, beleértve a kötelezettségvállalások és 
a beszerzések rendjét, a vagyonkezelést, valamint a tervezés 
folyamatát. Ezzel összhangban tartják a gazdasági események 
adminisztratív és értékelési feladatairól, a beszámolás szabá-
lyairól rendelkező Számviteli Kézikönyv tartalmát. A Magyar 
Nemzeti Bankban a beszerzéseket a Beszerzési Kézikönyvben 
rögzítettek szerint végzik, mely többek között a piacfelmérésre, 
az ajánlatkérésre, az ajánlatok értékelésére és a szerződéskö-
tésre is pontos eljárásrendet nyújt.

A felügyelőbizottság folyamatos ellenőrző tevékenysége 
alapján meggyőződhet arról, hogy az MNB a tárgyévi gazdál-
kodását a jogszabályi korlátok, valamint a belső szabályzatok 
által meghatározott keretek között végezte.
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3.1. AZ MNB TŐKESZERKEZETE 
2018.12.31-ÉN

A jegybank tőkeszerkezetét a mérleg mutatja. A tőkeszerke-
zet legfontosabb elemeinek alakulását az elmúlt négy évre 
visszatekintve az 5. számú táblázat tartalmazza. 

A jegybankban a mérlegadatok értékelése a vonatkozó 
jogszabályok és az EKB iránymutatása alapján történik. 
Nemzetközi összevetésben a magyar jegybank jegyzett tő-
kéje alacsony – mindössze a mérlegfőösszeg 0,09-0,11%-
át tette ki az elmúlt időszakban –, az évenként realizált és 
felhalmozott eredmény pedig 2018.12.31-én 2,2%-át adja 
a mérlegfőösszegnek. A jegybanki függetlenséghez szüksé-
ges tőkeellátottságot ennek ellenére az EKB megfelelőnek 
értékeli, mert a magyar jegybanktörvény szinte egyedülálló 

módon, kötelező térítést ír elő negatív kiegyenlítési tarta-
lékok vagy negatív tárgyévi eredmény esetére a központi 
költségvetésből, továbbá az osztalékfizetésre vonatkozóan 
a jegybank maga dönt. Magyarországon e garanciákból kö-
vetkezően a jegybanki saját tőke nem csökkenhet a jegyzett 
tőke alá. A jegybank a hosszabb távon is stabil tőkepozíció 
fenntartásával indokolta, hogy a jelentős nyereségtermelő-
dés ellenére osztalékfizetésre az utóbbi két évben nem ke-
rült sor. Bár alacsony a tőkeszerkezetből eredő kockázat, így 
szerény összegű jegyzett tőke mellett is megbízhatóan stabil 
működés tartható fenn, a felügyelőbizottság fenntartja azt 
a korábbi javaslatát, hogy az alapító fontolja meg a jegyzett 
tőke emelését. A jelentős nyereséggel zárult korábbi évek-
ben szintén megfontolásra ajánlotta a felügyelőbizottság az 
osztalékfizetést, ezért is üdvözölte az igazgatóság legutóbbi 
osztalékról szóló döntését.

5. számú táblázat
Az MNB saját tőkéje 2015-2018
(adatok millió forintban)

2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.01.01 Index 
2018/2017

MNB saját tőkéje 508 978 371 963 242 372 434 448 179%

Jegyzett tőke 10 000 10 000 10 000 10 000 100%

Eredménytartalék 63 417 107 869 162 150 200 443 124%

Értékelési tartalék 0 0 0 0 -

Forintárfolyam kiegyenlítési tartalék 312 599 182 459 28 010 169 601 606%

Deviza-értékpapírok   kiegyenlítési tartaléka 28 510 17 354 3 919 6 637 169%

Tárgyévi eredmény* 94 452 54 281 38 293 47 767 125%

Mérlegfőösszeg 11 495 507 10 054 901 9 307 752 11 129 442 120%

Jegyzett tőke aránya a mérlegfőösszeghez 0,09% 0,10% 0,11% 0,09% 84%

Saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez 4,43% 3,70% 2,60% 3,90% 150%

*A 2015-ös év tárgyévi eredmény terhére az MNB 50 
milliárd forint osztalékot fizetett ki tulajdonos szá-
mára. A 2018-as eredmény és kisebb részben 
a korábban felhalmozott eredménytartalék terhére 
ismét 50 milliárd forint osztalékfizetésre kerül sor 
2019-ben.

3.2. AZ MNB 2018. ÉVI PÉNZÜGYI 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 

Az MNB 2018. évi pénzügyi számviteli beszámolóját a felü-
gyelőbizottság a 2019. évi május 17-i ülésén tárgyalta. Eleget 
téve a 2013. évi CXXXIX. törvény előírásának az abban foglalt 
korlátozásokkal, az MNB Alapító Okirat 10.3.1.2. pontjában 
foglalt jelentési kötelezettségnek és a 2013. évi V. törvény 
gazdasági társaságok tulajdonosi felügyeletéről rendelkező 
3:120. § (2) rendelkezésének is, a felügyelőbizottság írásbeli 
jelentést ad az MNB részvénytársaság számviteli jogszabá-
lyoknak megfelelően elkészített 2018. évi éves beszámoló-
járól az Országgyűlés számára. Az alábbiakban foglaltakat 

az MNB által szolgáltatott mérleg, eredménykimutatás és 
kiegészítő melléklet adatai támasztják alá, melyek mellett 
a felügyelőbizottság figyelembe vette a folyamatos tulajdo-
nosi ellenőrzési tevékenysége keretében szerzett ismereteit 
és a független könyvvizsgáló jelentését. A könyvvizsgáló vé-
leménye összefoglalóan az alábbi.

A jegybank 2018. évi éves beszámolójához a független 
könyvvizsgáló, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
auditora a következő véleményt adta ki. 

„Elvégeztük a Magyar Nemzeti Bank (a „Bank”) 2018. évi 
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszá-
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moló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérleg-
ből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
11.129.442 millió Ft, a tárgyévi eredmény 47.767 millió Ft 
nyereség –, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre 
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli po-
litika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó ki-
egészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt 
éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Bank 2018. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvi-
telről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”) 
összhangban.” A könyvvizsgáló véleményében azt is rögzí-
ti, hogy az üzleti jelentés minden lényeges vonatkozásban 
összhangban van az éves beszámolóval.

6. számú táblázat
Kiemelt pénzügyi adatok 2015-2018
(adatok millió forintban)

2015 2016 2017 2018 Index 
2018/2017

MNB bevételei összesen 449 763 333 534 273 137 315 310 115%

MNB ráfordításai összesen 355 311 279 253 234 844 267 543 114%

Tárgyévi eredmény 94 452 54 281 38 293 47 767 125%

Jóváhagyott osztalék 50 000 0 0 50 000 -

Mérlegfőösszeg 11 495 507 10 054 901 9 307 752 11 129 442 120%

Tárgyévi eredmény aránya a bevételekhez 21,00% 16,27% 14,02% 15,15% 108%

Tárgyévi eredmény aránya 
a mérlegfőösszeghez 0,82% 0,54% 0,41% 0,43% 104%

Az MNB részvénytársaság 2013 óta nyereségesen műkö-
dik. Bár profitelvárás nem fogalmazódik meg a jegybankkal 
szemben, a tartósan nyereséges működés teszi lehetővé, 
hogy a központi költségvetés számára ne keletkezzék fel-
töltési kötelezettség a jegybank felé. 

Az eredmény komponensei közül a legjelentősebb tétel 
az árfolyameredmény, mely tartósan pozitív; az utóbbi 
években ehhez adódik a szintén jelentős összegű kamat-

nyereség. A vagyoni helyzet és a jövedelmezőség alakulá-
sát a monetáris politika határozza meg, erre a felügyelőbi-
zottság ellenőrzési tevékenysége nem terjed ki. A pénzügyi 
eredmény döntően a forint és deviza értékpapírok értéke-
sítése során realizált árfolyamnyereségek és árfolyamvesz-
teségek egyenlegét mutatja, ez is az alaptevékenységhez 
kötődik. A fenti ábrában szereplő működési költségek és 
egyéb eredménytényezők kategória összetevői között is több 
olyan elem van, mely a felügyeleti tevékenységgel vagy az 
alaptevékenységgel kapcsolatos, például ennek összegébe 
számít a céltartalékképzés, a felügyelet bírságbevételei és 
a devizatartalék kezeléséhez kapcsolódó összegek is. A mű-
ködési eredményt ezzel együtt a banküzem működtetéséhez 
szükséges kiadások határozzák meg, a működési költségek 
és a ráfordítások alakulása pedig a felügyelőbizottság figyel-
mének középpontjában vannak, ezért ezekre a jelentés a kö-
vetkező fejezetben részletesen kitér.

3.3. AZ MNB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
ÉS RÁFORDÍTÁSAI 2018-BAN

A felügyelőbizottság folyamatosan figyelemmel kíséri 
a banküzemi működési költségek és a ráfordítások alakulá-
sát a jegybanki jelentések tanulmányozásával. A működési 
költségek alakulását foglalja össze az alábbi táblázat a 2015 
és 2018 közötti periódusban. A táblázatban szereplő össze-
gek a számviteli törvényben, valamint az MNB beszámolási 
kötelezettségéről szóló 221/2000 (XII.19.) kormányrendelet-
ben és a Gazdálkodási Kézikönyvben meghatározott szabá-

1. számú ábra
Az eredmény komponenseinek megoszlása 2015-2018
(adatok %-ban)
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lyoknak megfelelő elszámolások és értékelések eredményei. 
A 2018. évi működési költségekről az MNB a jegybanktör-
vénynek megfelelve éves összefoglalót készített a felügye-
lőbizottság számára, mely az adatok forrását jelenti. A jegy-
banki könyvelésben a működési költségek költségnemek 
szerinti bontásán túl a tevékenységek szerinti besorolása is 
megtörténik, e szerint 2018-ban 19 262 millió forint, azaz 
a költségek 47%-a az alaptevékenységhez, 17 028 millió 
forint, a költségek 42%-a a felügyeleti tevékenységhez kap-
csolódott, további 4 471 milliót, a költségek 11%-át pedig 

egyéb tevékenységekhez – pl. szanálás, oktatási tevékenység 
– kapcsolták. 

Összességében a tárgyévi költségek mintegy 9%-kal haladták 
meg a bázisévi értéket, ebben pedig legnagyobb hatása az 
IT költségek 27%-os és a személyi jellegű ráfordítások 8%-os 
növekedésének volt. A felmerülő költségek döntő részben 
tervezettek voltak, összességében a működési költségek ese-
tén a tervteljesítés kimagaslóan sikeresen, 99,1%-os szinten 
valósult meg.

7.  számú táblázat
A működési költségek alakulása 2015-2018
(adatok millió forintban és %-ban)

2015 2016 2017 2018 Index 2018/      
2017

Személyi jellegű ráfordítások 19 712 21 147 22 347 24 119 108%

IT költségek 1 894 2 025 2 279 2 897 127%

üzemeltetési költségek 5 771 6 949 5 990 6 401 107%

Értékcsökkenési leírás 2 667 2 951 3 299 3 271 99%

Egyéb költségek 3 845 3 240 4 381 4 454 102%

Átvezetések -916 -917 -788 -380 48%

Működési költségek összesen 32 973 35 395 37 508 40 762 109%

A létszám és a személyi jellegű ráfordítások 
alakulása 2018-ban

Az MNB 219/2016. (12. 01.) számú igazgatósági határoza-
tával megszüntette a felső létszámkorlátot és bértömeg-
gazdálkodásra tért át, a létszámot így a szakterületekkel 
lefolytatott egyeztetések után tervezik meg. A 2018-ra 

tervezett 1.452 fős átlaglétszámhoz képest a tényleges év 
végi statisztikai létszám 1.446 fő, az éves átlaglétszám pedig 
1.434 fő volt; összehasonlításként a jegybank 2017-es átla-
gos statisztikai állományi létszáma 1411 fő volt. 

A 2018. évi személyi jellegű ráfordítások tervezésekor 24,3 
milliárdos költéssel számoltak és sikerült a tervet összessé-
gében 99%-on teljesíteni. Az MNB jelentése szerint egyes 
területeken kisebb túlköltés volt, például az informatikai és 
a protokoll területen állandósult túlórák miatt, vagy a rep-
rezentációs kiadásokban a nem tervezett rendezvények mi-
att. Ugyanakkor másutt szerény megtakarítás jelentkezett, 
például az új felügyelőbizottság beiktatásáig a tiszteletdíjak 
kifizetése szünetelt és az Értéktár program tanácsadói tes-
tületének díjait sem folyósították a program lezárása után.

Az IT költségek alakulása 2018-ban

Az informatikai költségek az alaptevékenységet támogató 
infrastrukturális és adatfeldolgozó rendszerek folyamatos 
és biztonságos üzemeltetését szolgálják. Informatikai célok-
ra 2018-ra 3,19 milliárd forintot terveztek, mely a bázisévi 
tényadatnál mintegy 40%-kal magasabb volt. Végül 90,9%-
os volt a tervteljesítés, mert a tényleges költés kevéssel 2,9 
milliárd forint alatt maradt. Az IT költségek közel 70%-át 
a szoftverek üzemeltetési díjai adják, emellett a hírszolgálati 
és adatátviteli díjak, a hardver és telekommunikációs esz-

2. számú ábra
A működési költségterv teljesülése 2017-ben és 2018-
ban
(adatok millió forintban)
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közök költségei és a tanácsadói díjak jelentenek nagyobb 
költséget. A szoftverüzemeltetési díjak 2017-hez képest 
jelentős mértékben emelkedtek, a többi IT költségelemnél 
nincs lényeges növekedés a bázisévhez képest.

Az üzemeltetési költségek alakulása 2018-ban

A 2018. évi üzemeltetési költséget 6,6 milliárd forintban 
tervezték, végül 6,4 milliárdos költség merült fel a tárgyév 
során, ez pedig 7%-os növekedést jelent a bázisévhez ké-
pest. A tervteljesítés itt 97%-os volt. Az alacsonyabb értéket 
egyrészt az őrzésvédelmi költségek tervezettnél alacsonyabb 
szintje, másrészt a következő évre áthúzódó javítási munkák 
okozták. Az üzemeltetési költségek döntően az ingatlanokkal 
kapcsolatosak, azon belül is 52%-ot az őrzésvédelmi szolgál-
tatások tesznek ki. Az őrzésvédelmi kifizetések zöme az MNB 
Biztonsági Zrt. szolgáltatásainak ellenértéke. Az ingatlanok 
állagmegóvási költségeinél és a külföldi irodák bérleti díja-
inál megtakarítás jelentkezett, míg a szállítási és parkolási 
költségeknél a tervezettnél valamivel magasabb összegek 
merültek fel az év során. Szintén többletköltségek merül-
tek fel a készpénzlogisztikai eszközök kapcsán a magasabb 
árfolyam és az eseti javítási igények megnövekedése miatt.

Az értékcsökkenési leírás alakulása 2018-ban

A 2018-as tényleges értékcsökkenési leírás 3,27 milliárd 
forint volt, mely a bázisévi költség 99%-a és a tervezett 
összegtől is 3%-kal kevesebb. Az alacsonyabb amortizáció 
elsősorban néhány elhúzódó beruházással magyarázható. 
Az amortizációs költségek a működési költségek 8%-át adják 
és a belső szabályzatoknak megfelelő algoritmusok szerint 
számolják el azokat.

Az egyéb költségek alakulása 2018-ban

Az egyéb költségeket a jegybank 3,85 milliárd forinttal ter-
vezte, mely lényeges megtakarítást jelentett volna az előző 
évi költéshez képest. A tényszámok végül 16%-kal megha-
ladták a tervet, így az egyéb költségek végösszege kevéssel 
a 2017-es érték feletti lett. A túlköltést elsősorban a kom-
munikációs költségek, kisebb részben a tagsági és szakértői 
díjak okozták. Több más, idesorolt költségnél – jogi és köz-
gazdasági tanácsadás, oktatás, kiküldetési költségek – meg-
takarítást sikerült elérni az előirányzatokhoz képest. 

Átvezetések a működési költségek között 

Az átvezetések arra szolgálnak, hogy a bank működési költ-
ségei soron az MNB beszámolója a ténylegesen terhelő 
kiadásokat mutassa, ezért itt számolják el a saját informa-
tikai fejlesztések teljesítményét, a saját előállítású készle-

tek felhasználásának közvetlen önköltségen számított ér-
tékét, továbbá a bérbe adott területekre jutó költségekre 
eső átvezetéseket és a hatósági eljárások költségtérítéseit. 
Az átvezetésekre -193 millió forintot tervezett a jegybank, 
az átvezetés összege azonban -380 milliós volt, elsősorban 
az Eiffel Palace értékesítése miatt felmerült, a bérbeadott 
területekre vonatkozó amortizációs költség átvezetése  
miatt.

A központi tartalék

A Magyar Nemzeti Bank belső szabályzata szerint a műkö-
dési költségek tervén belül a jóváhagyott igények változat-
lansága mellett keletkező pénzügyi előirányzat túllépések és 
a tervezéskor még nem ismert tételek fedezeteként központi 
tartalékot képez. A tartalék 2018-ban is a tételes költségterv 
1,5%-a volt. 

A ráfordítások alakulása 2018-ban

A jegybank 2018-ra 15 465 millió forint ráfordítást terve-
zett, végül ennél 6%-kal magasabb, 16 391 millió forint lett 
a ráfordítások végösszege az fb 2019.03.29-i ülésén tárgyalt 
MNB jelentés szerint. A legnagyobb összeget a 12,4 milli-
árdos bankjegy- és érmegyártás jelentett. Szintén jelentős 
a támogatásként nyújtott 3,8 milliárd forint. Ennek nagyobb 
része a jegybank társadalmi felelősségvállalási programja 
keretében nyújtott támogatás 2 071 millió forintos összege. 
További, közel 1 milliárdos tételt jelentett a Pénzügyi Stabi-
litási és Felszámoló Nonprofit Kft. 2018. évi működésének 
támogatása és 0,65 milliárdot a Szépművészeti Múzeum 
támogatása. 

A jegybank jelentős összeget, 3,1 milliárd forintot volt kény-
telen értékvesztésként elszámolni a befektetett pénzügyi 
eszközökre a BÉT-ben lévő részesedésének következtében, 
mely a tervhez képest is növelte a ráfordításai végösszegét. 
A felügyelőbizottság külön vizsgálat keretében foglalkozik 
2019-ben az értékvesztéssel összefüggésben a KELEr Zrt.-t 
érintő BaNCS-projekttel.

A jegybanktörvénynek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank 
az éves tervezett és tényleges működési költségek alakulásá-
ról összehasonlító elemzést készített, melyet az Igazgatóság 
jóváhagyott. A működési költségek alakulását külön megbí-
zás keretében a könyvvizsgáló is vizsgálta, azok elszámolá-
sát a vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal 
összhangban lévőnek találta. A könyvvizsgáló véleményével 
kiegészített elemzést az MNB az éves beszámolóval együtt 
megküldi az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának és az Ál-
lami Számvevőszéknek is. A működési költségek alakulására 
vonatkozó beszámolót a felügyelőbizottság elfogadta.
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3.4. AZ MNB LEÁNYVÁLLALATAINAK 
MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 2018-BAN 

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága kiemelt figye-
lemmel kíséri a jegybanki leányvállalatok tevékenységét, 
vagyonuk gyarapodását és jövedelmezőségük alakulását. 
A leányvállalatok általában évente egyszer, az éves beszá-
molót követően adnak összefoglaló jelentést az előző üzleti 
évükről, emellett kihelyezett ülések alkalmain, a leányvál-
lalatok telephelyein vagy egy-egy aktuális téma kapcsán is 

alkalom nyílik a menedzsmenttel való találkozásra és a köz-
vetlen informálódásra az fb tagok számára. 

A Magyar Nemzeti Banknak 9,6 milliárd forint külföldi és 
38,9 milliárd forint belföldi befektetése volt a 2018-as üzleti 
év mérlegfordulónapján. A BIS-ben 1,43%-os, a SWIFT-ben 
0,03%-os, az EKB-ban 1,38%-os tulajdonrésszel rendelkezik. 
Az MNB belföldi leányvállalati tulajdonrészeit és a leány-
vállalatok legfontosabb gazdasági eredményeit a következő 
táblázatok tartalmazzák.

8. számú táblázat
A magyar nemzeti bank leányvállalatai, a jegybank tulajdoni hányadai és azok értéke 2018.12.31-én, valamint az 
osztalékbevétel 2018-ban
(adatok millió forintban és %-ban)

Tulajdoni hányad 2018.12.31. Könyv sz. érték  2018.12.31. Kapott osztalék  2018
Pénzjegynyomda Zrt. 100,0% 11 827 0
Magyar Pénzverő Zrt. 100,0% 575 0
PSFN Kft. 100,0% 50 0
MNB-Jóléti Kft. 100,0% 688 0
MNB-Biztonsági Zrt. 100,0% 740 0
GIrO Zrt. 100,0% 9 779 0
KELEr Zrt. 53,3% 643 457
KELEr KSZF Zrt. 0,1% 7 0 
BÉT Zrt. 81,4% 11 555 0

9. számú táblázat
A leányvállalatok főbb mérlegadatai 2018.12.31-én
(adatok millió forintban)

Jegyzett tőke 2018.12.31. Saját tőke 2018.12.31. Tartalékok 2018.12.31. 
Pénzjegynyomda Zrt. 11 827 19 365 6 388
Magyar Pénzverő Zrt. 575 2 221 982
PSFN Kft. 50 53 3
MNB-Jóléti Zrt. 809 701 -108
MNB-Biztonsági Zrt. 210 740 530
GIrO Zrt. 2 496 11 920 7 684
KELEr Zrt. 4 500 27 167 21 104
KELEr KSZF Zrt. 2 623 8 136 5 339
BÉT Zrt. 541 6 519 5 681

10. számú táblázat
A leányvállalatok eredményessége 2018-ban
(adatok millió forintban)

Adózott eredmény/Tárgyévi eredmény 2018
Pénzjegynyomda Zrt. 1 150
Magyar Pénzverő Zrt. 664
PSFN Kft. 0
MNB-Jóléti Kft. 0
MNB-Biztonsági Zrt. 0
GIrO Zrt. 1 740
KELEr Zrt. 1 563
KELEr KSZF Zrt. 174
BÉT Zrt. 297
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Jelentés a Pénzjegynyomda 2018. évi 
tevékenységéről

A Pénzjegynyomda Magyarország egyetlen bankjegygyártó 
nyomdája, tevékenységével elsősorban az ország bankjegy-
szükségleteit hivatott kielégíteni. A DIPA Diósgyőri Papírgyár 
Zrt. az ország egyetlen biztonsági papír gyártója, a Pénzjegy-
nyomda leányvállalata. A forintbankjegyek mellett a Pénz-
jegynyomda papír és műanyag kártya formátumú biztonsági 
okmányokat, adó- és zárjegyeket és értékpapírokat állít elő, 
valamint okmány megszemélyesítési szolgáltatásokat nyújt 
hazai és külföldi megrendelők számára. A sikeres bankjegy-
csere-program lezárultával a társaság nemzetközi piacokon 
igyekszik pozícióit erősíteni. Gazdálkodása stabil, 2018-ban 
13.434 millió forint árbevétel mellett 1.150 millió forint adó-
zott nyereséget realizált, melyből az igazgatóság döntése 
szerint az osztalék 900 millió forint lesz. Mérlegfőösszege 
a fordulónapon meghaladta a 21 milliárd forintot.

Jelentés a Magyar Pénzverő Zrt. 2018. évi 
tevékenységéről

A Magyar Pénzverő Zrt. alaptevékenysége szerint forgalmi 
érme gyártást és emlékpénzérmék előállítását végzi, alapfel-
adata a forint készpénzforgalmához szükséges érmemennyi-
ség biztosítása a jegybanki megrendeléseknek megfelelően.  
E mellett a társaság szabad kapacitásait saját éremprogramja 
keretében hasznosítja és egyedi megrendelések alapján em-
lékérmeket, továbbá egyéb vereteket is gyárt. A Köztársasá-
gi Elnöki Hivatal nemzeti kitüntetések gyártására vonatkozó 
megrenelése értlmében 2019-től tovább bővül a tevékeny-
sége. A vállalat stabilan, nyereségesen gazdálkodik. 2018-
ban 5.351 millió forintos forgalom mellett 664 millió forint 
adózott nyereséget realizált, melyből a tulajdonos 425 millió 
forintos osztalékkal részesedik. A Magyar Pénzverő Zrt.-nek 
a fordulónapon 3 milliárdot meghaladó mérlegfőösszege  
volt.

Jelentés a PSFN 2018. évi tevékenységéről

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. kizáró-
lagos jogkörrel végzi a pénzügyi szervezetek felszámolását, 
végelszámolását és jogszabály szerinti esetekben a felügye-
leti biztosi feladatok ellátását az MNB törvénynek megfe-
lelően. A társasági feladatellátás jellege szerint számviteli, 
könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység. A tevékeny-
ség legfőbb célkitűzése, hogy a hitelintézetek, a pénzügyi 
vállalkozások, a biztosítók és más pénzügyi szervezetek 
megszüntetése egységes szemlélet és módszertan szerint, 
a prudencia és a transzparencia elvének megfelelően, a le-

hető leghamarabb megtörténhessen és a hitelezők számára 
a legnagyobb arányú megtérülést biztosítsák. A nonprofit 
társaság gazdálkodása stabil. A 2018-as üzleti év forduló-
napján az eszközök és források egyező végösszege 485 millió 
forint volt; a társaság összesen egy milliárd forint bevételt 
realizált, mely a ráfordításai összegét fedezte.

Jelentés az MNB Jóléti Kft. 2018. évi 
tevékenységéről

Az MNB-Jóléti Humán Szolgáltató és üzemeltető Kft. felada-
ta a Tiszaroffon lévő Képzési és Szabadidőközpont fenntar-
tása és üzemeltetése, a munkahelyi büfék üzemeltetése, 
valamint az MNB által meghatározott üdültetési és egyéb 
szolgáltatások pl. konferenciák, oktatások, továbbképzések, 
Tiszaroffra kihelyezett testületi ülések magas színvonalú 
biztosítása. Az MNB befektetése a társaságba 2018-ban 
tőkeemelés miatt 23 millió forinttal növekedett.  A társa-
ság 2018-ban számos beruházást hajtott végre a tiszaroffi 
létesítmény magas színvonalú szolgáltatásai érdekében.

Jelentés az MNB Biztonsági Zrt. 2018. évi 
tevékenységéről

Az MNB-Biztonsági Zrt. alapítása óta végez élőerős őrzés-
védelmi tevékenységet, ellátja az MNB hivatalos objektuma-
inak védelmét, továbbá részt vesz a pénz- és értékszállítási, 
valamint a pénzszállító gépjárművek karbantartási feladata-
inak végrehajtásában. Mindezeken túl rendezvénybiztosítási 
feladatokat is ellát. 2017-től a tevékenységi köre kibővült 
az MNB által ellátandó biztonsági feladatokhoz kötődő 
értékelő-elemzői és tanácsadói tevékenységgel, valamint 
a jegybanknak nyújtott biztonságtechnikai támogatási szol-
gáltatással. A társaság harmadik fél számára nem nyújt szol-
gáltatást. Gazdálkodása stabil. 2018-ban a társaság 2.096 
millió forintos nettó árbevétel mellett 53 ezer forint adózott 
eredményt realizált. A fordulónapi összvagyona meghaladta 
az egy milliárd forintot.

Jelentés a GIRO 2018. évi tevékenységéről

A GIrO Zrt. üzemelteti a belföldi forintátutalások és besze-
dések bankközi elszámolását végző Bankközi Klíring rend-
szert. A társaság célja a BKr stabil, biztonságos működé-
se, az elszámolásforgalmi szolgáltatások fejlesztése és az 
elszámolásforgalmi díjak versenyképességének növelése. 
A legfontosabb fejlesztés az azonnali fizetési rendszer lét-
rehozása. A társaság gazdálkodása stabil, 2018-ban a mér-
legfőösszeg 12,5 milliárd forint, az adózott nyereség 1,7 
milliárd forint volt.
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Jelentés a KELER-csoport 2018. évi 
tevékenységéről

A KELEr Központi Értéktár Zrt. a hazai tőkepiac egyetlen 
központi értéktári tevékenységet végző szervezete, emel-
lett szakosított hitelintézetként is működik. A KELEr KSZF 
Zrt. az elszámolóházi és a központi szerződő fél funkciókat 
látja el. A KELEr csoport garantálja a BÉT-en megkötött ügy-
letek teljesítését, működteti a klíringtagsági és a kockázat-
kezelési rendszereket, ellátja az elszámolóházi feladatokat 
a szabályozott piaci ügyleteknél. Éves beszámolója a felü-
gyelőbizottság jelentésének készültekor még nem ismert. 
A felügyelőbizottság 32/2019. (IV. 26.) számú határozatá-
val döntött a KELEr Zrt-t érintő – közvetve a BÉT eredmé-
nyességét is befolyásoló – BaNCS-projekt körülményeivel 
és következményeivel összefüggésben vizsgálat indításá- 
ról.

Jelentés a BÉT 2018. évi tevékenységéről

A Budapest Értéktőzsde Zrt. stratégiájának alappillérei 
a piacszerkezet megújítása, a kibocsátások növekedése 
és a befektetői bázis erősítése, hogy ezek révén szolgálja 
Magyarország versenyképességi fordulatát. Az akvizícióra 
a jegybank középtávon megtérülő befektetésként tekint. 
A Budapesti Értéktőzsde ma a régió egyik leginnovatívabb 
szereplője, hiszen a legszélesebb termékkínálatot kínálja 
a befektetőknek, a részvények és hitelpapírok mellett be-
fektetési alapokkal, strukturált termékekkel és külföldi rész-
vényekkel is szolgál. A származtatott piacon a részvény alapú 
határidős és opciós termékeken túl árupiaci ügyleteket is  
végeznek. 

A BÉT stratégiai lépéseiről szóló jelentését 2019. február 
22-i ülésén tárgyalta a felügyelőbizottság.  A tájékoztatás 
szerint a BÉT továbbra is széleskörű oktatási és nemzetközi 
kapcsolatépítési tevékenységet folytat, szorosan együttmű-
ködik a piaci szereplőkkel és a kormányzattal is. 2019-ben 
nagy kihívással, több bank tőzsdére lépésével számolnak 
a vállalat vezetői. A világ tőzsdéi 2018-ban nagy visszaesést 
produkáltak, a Budapesti Értéktőzsde stagnált. Összességé-
ben sikeres kibocsátások történtek és növekedett az átla-
gos részvényforgalom, de a tőzsdei tevékenység eredménye 
veszteség volt 2018-ban. Az összevont eredmény ennek 
ellenére, a KELEr Zrt. osztaléka miatt mérsékelt nyereség. 
A BÉT kisebbségi részesedéssel rendelkezik a KELEr Zrt.-ből 
és a KELEr KSZF Zrt.-ből álló KELEr Csoportban, amelyben 
egyúttal az MNB többségi tulajdonnal rendelkezik, így a BÉT 
többségi tulajdonosaként a jegybank összességében a KELEr 
Csoportban is stratégiai tulajdonrésszel rendelkezik. Külső 
tanácsadó által készített vállalatértékelés alapján az MNB 
a BÉT befektetéshez kapcsolódóan 3,1 milliárd forint érték-
vesztést számolt el 2018-ban. A BÉT éves beszámolója a fe-
lügyelőbizottság jelentésének készültekor még nem ismert.

3.5. AZ MNB BERUHÁZÁSAI 2018-BAN

Az MNB beruházásainak tervezését és a tervezett beruhá-
zások megvalósulásának alakulását a felügyelőbizottság 
a tárgyév során több ízben is tárgyalta, majd 2019-ben a tel-
jes évre vonatkozóan is kapott egy összefoglaló jelentést 
a banktól.  A 2018. évi beruházási előirányzat 10 633 millió 
forint volt az Értéktár program kerete (17,2 milliárd forint) 
nélkül. Az alábbi táblázat a beruházásokra vonatkozó terv-
tény adatokat tartalmazza.

11.  számú táblázat
A magyar nemzeti bank beruházásai 2018-ban
(adatok millió forintban és %-ban)

2017. évi terv 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény
Index 

2018.tény/ 
2017.tény

Index 
2018.tény/ 
2018.terv

Informatikai beruházások 5 028 3 118 6 870 4 191 134% 61%
Biztonságtechnikai környezet 291 673 1 544 1 348 200% 87%
Ingatlanokkal kapcsolatos 
beruházások 1 066 222 1 790 1 304 587% 73%

Távközlési beruházások 118 57 117 38 67% 32%
Stúdiótechnikai beruházások 21 12 46 32 267% 70%
Kommunikációs beruházások 60 159 34 46 29% 135%
Készpénzlogisztikai 
beruházások 50 2 37 36 1800% 97%

Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése 303 196 195 223 114% 114%

Vagyoni értékű jogok 0 0 0 13 0% 0%
Értéktár program beruházásai 17 639 542 17 233 934 172% 5%
Összes beruházás 24 576 4 981 27 866 8 165 164% 29%
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Ahogy a 11. számú táblázat mutatja, 2018-ban a beruhá-
zási terv teljesülése mindössze 29%-os volt, melynek oka 
az Értéktár program keretösszege és a tényleges kiadások 
eltérése. Az Értéktár program nélkül a beruházási terv telje-
sítettsége 68%-os volt. Az MNB tájékoztatása szerint a ter-
vezett beruházások közel kétharmada folyamatban van, de 
csak 28%-a fejeződött be. A tervezett beruházások 2,4%-a 
elmaradt. Az Értéktár program nélküli beruházások 61%-a 
az informatikai és az informatikai biztonsági egységekhez, 
további 15%-a a Bankbiztonsági igazgatósághoz kapcso- 
lódik. 

3.6. AZ MNB 2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE

A 2013. évi CXXXIX tv. 131.§ (5) bekezdése szerint „az MNB 
a pénzügyi év kezdete előtt működési költségeire, valamint 
beruházásaira vonatkozóan – az alapvető és egyéb feladatai 
vonatkozásában elkülönítetten – részletes éves tervet ké-
szít.” A 2019. évi pénzügyi terv fő irányszámai tárgyú előter-
jesztést a 221/2018. (10.11.) sz. határozat hagyta jóvá, majd 
a végleges tervet az igazgatóság december 18-án fogadta 
el. A hivatkozott határozat a működési költségek főösszegét 
45,6 milliárd forintban, a beruházási tervet pedig 7,2 milli-

árd forintban határozta meg. A 30 millió forintot meghaladó 
beruházásokhoz szükséges komplex üzleti esettanulmányo-
kat mellékelték. Miután az igazgatóság 188/2018. (08.28.) 
számú határozata lezárta az Értéktár programot, a 2019-es 
beruházási terv műkincsbeszerzést nem tartalmaz. A terve-
zés módszertana és a folyamat ütemezése megfelelt a belső 
szabályzatokban rögzítetteknek. 

A pénzügyi terv kialakításakor az alábbi fontosabb előfel-
tevésekkel éltek. 

–  1480 fős átlaglétszámmal és a létszámkeretek 95%-os fel-
töltöttségével kalkulálták a személyi ráfordításokat a ko-
rábbi tapasztalatoknak megfelelően. A teljes évre 5% köze-
li bértömeg emelkedést vettek alapul. Szintén befolyásolja 
a személyi kiadások összegét a külföldi irodák megválto-
zott költségelszámolási rendje, az irodák költségei ugyanis 
a továbbiakban személyi és nem üzemeltetési költségként 
jelentkeznek. A felügyelőbizottság tervezi, hogy a külföldi 
irodákra vonatkozóan még a 2019-es esztendőben  vizs-
gálatot indít. 

–  A személyi jellegű költségek részét képezik a bérek köz-
terhei is. 2019-re az MNB terveit 19.5%-os szociális hoz-
zájárulási adóval tervezték. Ha július 1-től bekövetkezik 
a teher 2%pontos csökkenése, ez jelentős megtakarítást 
eredményez majd a bank számára.

–  A vonatkozó belső szabályzat szerint a devizában felmerülő 
beszerzések tervezése során a 2018. szeptember 30-án 
hivatalos devizaárfolyamot – 323,78 euro/forintot – vet-
ték alapul.

–  A tervet 3,1%-os fogyasztói árindex figyelembevételével 
alakították ki mindazon tételek esetében, ahol végleges 
szerződés vagy egyéb, pontosabb árinformáció nem állt 
még rendelkezésre a tervezéskor. 

–  A 2019. évi terv jellemzően a meglévő, saját tulajdonú és 
bérelt ingatlanok további használatával és üzemeltetésé-
vel számol, továbbá néhány kiemelt presztízsű rendezvény 
esetében külön bérleti szerződést kötnek.

3. számú ábra
A magyar nemzeti bank beruházásainak megoszlása 
a költséggazdák között
(adatok millió forintban és %-ban)

1 104; 14%

244; 3%

4 191; 51%

934; 11%

    59; 1%

1 597; 20%

     36; 0%

Bankbiztonsági igazgatóság
Informatikai biztonsági főosztály
Informatikai igazgatóság
Készpénzlogisztikai igazgatóság
Kommunikációs igazgatóság
Műszaki szolgáltatások főosztály
Értéktár program
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12.  számú táblázat
Az MNB működési költségterve 2019-re 
(adatok millió forintban és %-ban)

2018. évi terv Részarányok 
2018 2019. évi terv Részarányok 

2019

Index 
2019 terv/2018 

terv
Személyi jellegű ráfordítások 24 304 58,2% 26 010 57,0% 107%

IT költségek 3 186 7,6% 3 483 7,6% 109%

üzemeltetési ktg. 6 600 15,8% 6 720 14,7% 102%

Értékcsökkenési leírás 3 386 8,1% 3 829 8,4% 113%

Egyéb költségek 3 852 9,2% 5 160 11,3% 134%

Átvezetések -193 -0,5% -249 -0,5% 129%

Működési költségek összesen 41 135 98,5% 44 953 98,5% 109%

Központi tartalék 617 1,5% 674 1,5% 109%

Működési költségek főösszege 41 752 100,0% 45 627 100,0% 109%

A működési költségterven belül minden évben a legnagyobb 
részt a személyi jellegű ráfordítások képviselik, ezt követi 
nagyságrendben az üzemeltetés és az egyéb költségek. Je-
lentős átrendeződés nem történt, bár az egyéb költségek 
részaránya megemelkedett, az üzemeltetési költségek súlya 
pedig némileg csökkent a 2018-as tervvel összevetve. Ösz-
szességében a 2019-es terv 9,3%-kal – 3,9 milliárd forinttal 
– haladja meg a 2018. évi pénzügyi tervet. a 2018-as év 
tényadatától pedig 3,9 milliárd forinttal magasabb. A műkö-
dési költségterven belül a felügyeleti tevékenységhez kap-
csolódik a költségterv 41%-a, egyéb tevékenységhez 10%, 
az alaptevékenységhez pedig 49%.

2019-re a bank 15 524 millió forint ráfordítást tervez, mely-
nek mintegy háromnegyede a bankjegy- és érmegyártáshoz 
kapcsolódik. A társadalmi felelősségvállalási program ke-
retében 2,7 milliárdos költést terveznek, mely a működési 
költségterv 6%-a. További 972 millió forint a PSFN Kft. mű-
ködésének támogatására szánt összeg. 

A jegybank vezetése a 2019. évi pénzügyi tervről szóló 
jelentést az FB 2019. január 23-i ülésén terjesztette elő; 
a jelentést a bizottság 4/2019. (I.23.) számú határozatával 
egyhangúlag tudomásul vette.

3.7. ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY 
A JEGYBANKI GAZDÁLKODÁSRÓL

A felügyelőbizottság amellett, hogy a tulajdonosi kontrollt 
gyakorolja, a jegybank alapokmányának megfelelve ellenőr-
zéseivel és javaslataival támogatja az igazgatóság munkáját, 
segíti a gazdálkodás jogszerűségét, átláthatóságát és haté-
konyságát. Ellenőrzései hozzájárulnak a közfeladatok haté-
kony és eredményes ellátásához, segítik a Magyar Nemzeti 
Bank „jó kormányzását”. 

A felügyelőbizottság összefoglalóan úgy ítélte meg az MNB 
2018. évi gazdálkodási tevékenységét, hogy a jegybank 
2018-ban törvényesen, a belső szabályoknak megfelelően, 
az erőforrásaival való hatékony gazdálkodásra törekedve vé-
gezte a tevékenységét. A felügyelőbizottság a törvényben 
meghatározott hatáskörének megfelelően tudomásul vette 
a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi beszámolójában rögzített 
adatokat, elfogadta a 11 129 442 millió forintban megálla-
pított mérlegfőösszeget és a 47 767 millió forint tárgyévi 
eredményt (nyereséget).

A hatályos MNB törvény szerint az igazgatóság hatásköré-
be tartozik az osztalék fizetéséről való döntés meghozatala. 
Az igazgatóság határozata értelmében a Magyar Nemzeti 
Bank eredménytartalékából kiegészített 2018. évi eredmé-
nyéből 50 milliárd forint osztalékot fizet a tulajdonos részé-
re. A felügyelőbizottság a döntést tudomásul vette.
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4. Az MNB 2018. évi beszerzési/
közbeszerzési eljárásai, tapasztalatai

4.1 BEVEZETÉS

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) változatlanul a közbeszerzési 
törvény (Kbt.) hatálya alatt álló ajánlatkérő szervezet (je-
lenleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény), 
így a 2018. évi beszerzésekre is ezen törvényt és az ahhoz 
kapcsolódó végrehajtási rendeleteket alkalmazta az irány-
adó közbeszerzési értékhatároktól függően. A beszerzésekre 
vonatkozó részletes belső szabályokat a beszerzési eljárás 
megindításakor hatályos, a Magyar Nemzeti Bank Gazdál-
kodási Kézikönyvéról szóló főigazgatói utasítás B fejezete 
tartalmazza, amely a fenti szabályok kiegészítéseként az 
MNB-n belül követendő eljárásrendet szabályozza. 

A Gazdálkodási Kézikönyv alapján, 2018-ban a beszerzések 
három típusát különböztettük meg:

–  nettó 5 millió forint alatti egyéb beszerzés, a jelentésben 
„kisértékű beszerzés” -ként szerepel;

–  nettó 5 millió forintot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő egyéb beszerzés;

–  közbeszerzés.

Az MNB Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) alapján 
10 ún. „költséggazda” szervezeti egység került megneve-
zésre a 2018 évi beszerzések vonatkozásában, melyek az 
alábbiak:

–  Bankbiztonsági igazgatóság (BBT),
–  Informatikai biztonsági főosztály (IBF),
–  Informatikai igazgatóság (INF),
–  Készpénzlogisztikai igazgatóság (KPL),
–  Kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztési igazgatóság 

(KPI),
–  Működési szolgáltatási főosztály (MSZ),
–  Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság (NKI),
–  Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (PFK),
–  Számviteli igazgatóság (SZV),
–  Személyügyi igazgatóság (SZIG).

Az MNB 2018. évben megvalósított beszerzésekről készí-
tett statisztikája – fenti szervezeti egységeken túl – külön 
taglalja a költséggazdaként fel nem tüntetett, de beszerzési 
eljárásokat igénylő Értéktár program és a Felügyelőbizottság 

részéről érkező beszerzési igényeket. A statisztikai beszámo-
ló számba veszi továbbá a Jogi igazgatóság által jogi szol-
gáltatások tárgyában kötött azon szerződéseket, melyekre 
vonatkozóan nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása, 
tekintettel arra, hogy tárgyuk szerint a Kbt. alapján kivételi 
körbe tartoznak. 

A jelentésben szereplő adatok a Kbt. rendelkezéseivel össz-
hangban nettó összegben szerepelnek.

4.2 A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 
IDŐIGÉNYE

A szakterületek által tervezett/előírt határidők megtartásra 
kerültek, vagy nem létszámhiánnyal összefüggésben szen-
vedtek késedelmet. Az egyéb beszerzési eljárás időinter-
valluma 4-6 hét. A közbeszerzési eljárás időintervalluma 
négy-hat hónap. Speciális közbeszerzési rezsim alkalmazása 
esetén, amelyet a beszerzés tárgya vagy annak különleges 
jellege indokolhat (két szakaszos eljárás több tárgyalási 
fordulóval), akár egy évet is igénybe vehet a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása az eljárás előkészítésétől a szerződés 
megkötéséig. Általánosságban elmondható, hogy az eljárá-
sok előkészítettsége egyenes arányban áll azok lefolytatá-
sának hosszával/rövidségével. 

A 2018-ban nem indult jogorvoslat az érintett 103 db köz-
beszerzési eljárásban.

4.3 A 2018. ÉVI BESZERZÉSI TERV 
MEGVALÓSULÁSA

A 2018. évi beszerzési tervben a beszerzési eljárások száma, 
típusa és azok kívánt ütemezése került rögzítésre.

A 2018 évi beszerzési terv 271 sora tartalmazza:

–  beszerzési eljárást nem igénylő „kis értékű” beszerzéseket 
nettó 375 645 207.-Ft értékben (128 db);

–  egyéb beszerzési eljárásra vonatkozó igényeket nettó 
615 925 371.-Ft értékben (63 db);

–  közbeszerzési eljárásra vonatkozó igényeket nettó 
12 983 203 267.-Ft értékben (80 db).;

http://mnbintranet/szervezeti-egysegek?users=true#dep137
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A beszerzési eljárások előkészítése során a becsült értékbe 
és a szerződéses értékbe is beleszámít az opciós részekre 
vonatkozó összeg. A pénzügyi tervezéskor a tervezési érték, 
az eljárás előkészítésekor az eljárás becsült értéke, valamint 
a szerződéskötéskor a szerződéses érték eltérhet egymástól.

Az eltérés okai lehetnek:

–  a beszerzés évéhez képest a következő évre/évekre áthú-
zódnak teljesítések és kifizetésre kerülő tételek

–  beszerzési tételek összevonásra vagy szétválasztásra ke-
rültek

–  részben vagy egészben eredménytelen eljárás ismétlésére 
kerül sor

–  a beszerzési tervben nem szereplő, ad-hoc jellegű beszer-
zési igények keletkeztek legnagyobb részben a Kisértékű 
és a kivételi körbe tartozó beszerzések esetén 

–  a beszerzési tervben szereplő tételek beszerzésére nem 
került sor

Az adatsorból egyértelműen kiolvasható, hogy a beszerzési 
eljárások szerződései (értékre vetítve) 91%-ban versenyez-
tetés – ezen belül 95%-ban közbeszerzés – lefolytatását 
követően jönnek létre, ami a közpénzek szabályos felhasz-
nálásának egyértelmű mutatója.

Változás 2018-ban

Az MNB 2018 decemberében elsőként Magyarországon lét-
rehozta és első körben az informatikai tárgyú beszerzésinek 
a szolgálatába állított egy dinamikus beszerzési rendszert 
(továbbiakban DBr). A rendszer elektronikus folyamatként 
működik az ajánlattevők és az MNB között, folyamatosan 
csatlakozhatnak hozzá a piaci szereplők. Kiszámítható mó-
don az ide tartozó beszerzéseknél az eljárási cselekmények 
jelentős rövidítése kedvező az MNB számára. Az első ta-
pasztalatokat a 2019. évi használat mutatja a közeljövő- 
ben. 

13. számú táblázat
Az Értéktár program 2018. évi részletes beszerzési adatai

Beszerzés tárgya nettó értéke

Vajda Lajos 14 db. Műalkotása 181 500 000 HUF

Jan Van der Heyden: Városlátkép avagy Tér sétáló alakokkal 129 464 000 HUF

Munkácsy Mihály: Poros út I. 500 000 000 HUF

Csernus Tibor: Saint-Tropez 110 000 000 HUF

Pittoni: Szent József halála 
rippl-rónai: Medgyessy Ferenc rippl-rónai szobrával

65 000 000 HUF

Willem Key: Férfiképmás 18 832 020 HUF

Orlai-Petrich Soma: Szép Ilonka festménysorozat 32 000 000 HUF

restaurálás II. rudolf 335 000 HUF

SZÁLLíTÁS – Jan Van der Heyden: Városlátkép avagy Tér sétáló alakokkal 516 475 HUF

Szállítás Orlay 296 435 HUF

SZÁLLíTÁS – Willem Key: Férfiképmás 516 675 HUF

Összesen: nettó 1 038 460 605 HUF

Folyamatban (2db) 209 939 000 HUF

4. számú ábra
2018 évi terv adatok
(darabszám és érték)

Beszerzések
darabszáma: TERV

Kisértékű és
kivételi körbe

tartozó beszerzés

Egyéb eljárás

Közbeszerzési
eljárás

Összesen

Kisértékű és
kivételi körbe

tartozó beszerzés

Egyéb eljárás

Közbeszerzési
eljárás

Összesen

Beszerzések értéke:
TERV

271

375 645 207

615 925 371

1 298 320 326

13 974 773 843

128
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63

80
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14. számú táblázat
A Felügyelőbizottság 2018. évi beszerzési adatai

Beszerzés tárgya Nettó értéke Szerződő fél

Dr. Szényei Gábor András mellett, az általa megadott ütemezés alapján 
az egyedi vizsgálatokhoz nem kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása, 
valamint a nem egyedi vizsgálatokhoz kapcsolódó felügyelőbizottsági 
tevékenység szakmai támogatása.

120.000,-Ft/ 
munkanap (8h)

THEMIS 2005  
Kereskedelmi Betéti Társaság

Az MNB Értéktárprogram vizsgálatának megállapításaival, eredményei-
vel, határozati javaslataival kapcsolatos MNB intézkedések ellenőrzésére 
vonatkozó vizsgálat.

1.500.000,-Ft THEMIS 2005  
Kereskedelmi Betéti Társaság

Az MNB belső működés kockázatkezelésének utóvizsgálata. 1.500.000,-Ft Barakuda Informatika Zrt.

A Felügyelőbizottsági üléseken gyorsíró szolgáltatás ellátása/szerződés-
módosítás keretbővítés céljából. 2.044.500,-Ft Prin és Társa Bt.

A Felügyelőbizottsági üléseken gyorsíró szolgáltatás ellátása. 35.000,-Ft/óra Prin és Társa Bt.

A Felügyelőbizottság számára jogi szakértelem biztosítása, ennek kereté-
ben jogi állásfoglalások készítése, előterjesztések, vizsgálati dokumentu-
mok, illetve jelentések jogi szempontból való véleményezése, továbbá 
a Felügyelőbizottság által elrendelt vizsgálatok mellett jogi szakértői fel-
adatok ellátása.

1.500.000,-Ft/hó Dr. Kovátsits László ügyvédi 
Iroda

A Felügyelőbizottság számára jogi szakértelem biztosítása, ennek kereté-
ben elsősorban vizsgálati irányok és módszerek meghatározása, valamint 
ezen vizsgálatok tárgyának jogi kutatása tárgyában való közreműködés. 
A megbízás ellátása során az ügyvédi iroda közreműködik kutatási és 
fejlesztés-kutatási anyagok jogi véleményezésében és erre vonatkozó 
jogi tanácsadásban is.

125.000,-Ft/nap Drabos ügyvédi Iroda

A Felügyelőbizottság számára compliance tanácsadási feladatok ellátása, 
kutatás és tanulmányok készítse az alábbi témakörben: 
a mesterséges intelligencia használatán alapuló lehetséges megoldások, 
újdonságok feltérképezése a felügyeleti/jogi elvárásoknak történő banki 
megfelelésben és a megfelelés (felügyeleti) ellenőrzésében.

3.844.800,-Ft dr. rácz Emese Adél

15. számú táblázat
A 2019. évi beszerzési terv összesített adatai

Kisértékű és kivételi körbe 
tartozó beszerzés  

db + nettó Ft érték

Egyéb eljárás  
db + nettó Ft érték

Közbeszerzési eljárás  
db + nettó Ft érték

Összesen 
db + nettó Ft érték

144 918 784 490 68 830 978 667 84 8 349 247 943 296 10 099 011 100
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5. Peres ügyek

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(MNB tv.) 14. § (3) bekezdése, valamint az MNB módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 10.3.1.2. 
pontja alapján a felügyelőbizottság ellenőrzési hatásköre 
nem terjed ki az MNB tv. 4. § (1)-(9) bekezdésében megha-
tározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére 
gyakorolt hatására. A fentiek értelmében a felügyelőbizott-
ság ellenőrzési hatásköre nem terjed ki a felügyeleti tevé-
kenységre, illetve annak az eredményre gyakorolt hatására. 
A Hatósági perképviseleti főosztály által képviselt közigazga-
tási, – és közérdekű perek, illetve a közigazgatási nemperes 
eljárások a felügyeleti tevékenységhez kapcsolódnak, azzal 
szoros összefüggésben állnak, attól elkülöníteni nem lehet 
őket, amelyre tekintettel az imént említett jogviszonyokra 

a felügyelőbizottság ellenőrzési hatásköre nem terjed ki, így 
ezen perek nem kerültek a testület elé. 

Az MNB-nek 2018. október 31. napján összesen 36 peres 
eljárása volt folyamatban. A folyamatban levő eljárások kö-
zül 3 munkaügyi per, melyeket az MNB volt munkavállalói 
indítottak az MNB-vel szemben, munkaviszonyuk megszű-
nésére tekintettel a megszüntetés jogellenessége megállapí-
tása érdekében. Ezen túlmenően az MNB-nek 26 kártérítési 
pere, valamint 7 egyéb polgári pere van folyamatban. A fe-
lügyelőbizottság 2017. november 30. napján tartott ülésére 
a Jogi igazgatóság által benyújtott peres ügyekről szóló je-
lentése és 2018. október 31. között jogerősen 28 per fejező- 
dött be.
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6. Az MNB Ismeretterjesztési és Támogatási 
Bizottságának 2018. évi tevékenysége

2  A stratégiai együttműködési megállapodások a partnerek között kialakításra kerülő együttműködés általános keretrendszerét rögzítik, a jegyban-
ki támogatás konkrét feltételeit az egyes programokhoz, projektekhez kapcsolódó egyedi megállapodások rendezik

3  MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégia 15. o.

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a to-
vábbiakban: MNB törvény, Jegybanktörvény) meghatáro-
zott elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető 
feladatainak ellátásán túl – összhangban a 3. § (2) bekez-
désben, valamint a 170. § (3) bekezdésében foglaltakkal 
– a törvény által biztosított keretek között kialakította és 
megvalósítja az MNB külső kapcsolatainak részét képező 
támogatási politikáját, amely az MNB igazgatósága által 
jóváhagyott MNB Alapokmányán és a Társadalmi Felelős-
ségvállalási Stratégiáján alapul.

Az MNB tv. értelmében a felügyeleti tevékenység során ki-
szabott bírságból származó bevétel összegével megegyező 
összeg kizárólag a társadalmi felelősségvállalási program-
hoz kapcsolódó célokra fordítható, illetve az e célra fel nem 
használt összeget az eredménytartalék javára kell elszámol-
ni. A hatályos MNB tv. 170. § (3) bekezdése a következőkép-
pen rendelkezik a kiszabott bírságból származó bevételek 
felhasználási irányairól: 

„Az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel

a)  közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, 
támogatására,

b)  közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kuta-
tások elősegítésére, támogatására,

c)  a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi 
tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok elősegí-
tésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási 
infrastruktúra fejlesztésére,

d)  alapítványi támogatásra, valamint

e)  karitatív célra 

fordítható.”

Az MNB törvényben, illetve az MNB Alapokmányában és 
Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájában is rögzített 
gazdálkodási függetlenségéből ugyanakkor az is követke-
zik, hogy ne csak a bírságbevételekből, hanem elsődleges 
céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nélkül, 
lehetőségeihez mérten támogatások nyújtásával járuljon 
hozzá a nemzeti értékek, a szellemi és kulturális örökség 
megőrzéséhez. A jegybank – lehetőségeihez mérten straté-
giai együttműködési megállapodások2 keretében, valamint 
eseti támogatások nyújtásával – az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 2018-ban is szerepet vállalt a szakemberkép-
zés, tudományos tevékenység támogatásában, valamint 
karitatív célú adományozással segítette a hátrányos hely-
zetű csoportok életminőségének, esélyegyenlőségének 
javítását.3

A 2018. évi eredmények jelentős mértékben segítették elő 
a jegybank Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájában 
foglalt célok megvalósítását.

A jegybank társadalmi felelősségvállalási 
programjának megvalósításához kapcsolódó, 
a 2018. évi támogatási keret mértékét 
meghatározó igazgatósági döntések

A 2018. évi jegybanki szintű támogatási keret mértéké-
nek meghatározásánál a kiindulópontot az igazgatóság 
272/2017. (12. 14.) számú határozatának II. pontja jelen-
tette, melynek alapján „2018-ban a Magyar Nemzeti Bank 
társadalmi felelősségvállalási programjának megvalósí-
tását szolgáló támogatási célú felhasználásra a jegybank 
éves működési költségvetése 5%-ának megfelelő összeg 
fordítható.” A támogatásokra fordítható keret alábontásá-
nál a stratégiai együttműködésekből és több évet átfogó 
támogatásokból eredő 2018. évi kötelezettségvállalások 
mértéke, továbbá az eseti kötelezettségvállalások, és az 
Oktatási igazgatóság által tervezett támogatások mértéke, 
valamint a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ költségterve 
került figyelembevételre.
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A Szépművészeti Múzeum támogatásához szükséges forrást 
2018-ig az Értéktár program keretéből az Ismeretterjesztési 
és Támogatási Bizottság támogatási kerete javára történő 
átcsoportosított összeg adta. A 176/2016. (09. 27.) számú 
igazgatósági határozat III. pontja alapján a Magyar Nemze-
ti Bank és a Szépművészeti Múzeum között 2014. február 
14-én kötött stratégiai együttműködési megállapodás meg-
szüntetésre került. A két intézmény között a 2016 és 2019 
közötti négyéves időszakra új stratégiai együttműködési 
megállapodás került megkötésre, amely alapján 2016-ban 
és 2017-ben a Magyar Nemzeti Bank évi 500 millió Ft tá-
mogatást nyújtott. Az igazgatóság 82/2018. (04. 23.) számú 
határozatában foglaltak szerint módosításra került stratégiai 
együttműködési megállapodás alapján a Szépművészeti Mú-
zeum részére 2018-ban 650 millió Ft, 2019-ben 350 millió 
Ft támogatás nyújtására kerül sor.

A 2018. évi támogatási keret belső megoszlását érintette az 
igazgatóság 137/2018. (06. 26.) számú határozata, amely 
a 272/2017. (12. 14.) számú igazgatósági határozat alap-
ján 2018. évre megállapított támogatási keret 100 millió 
Ft összegű – az új támogatásokra fordítható szabad keret, 
valamint az Oktatási igazgatóság részére megállapított keret 
közötti – belső átcsoportosításáról döntött, az új támogatá-
sokra fordítható keretösszeg megnövelése érdekében.

Az igazgatóság 224/2018. (10. 11.) számú határozata alapján 
a 272/2017. (12. 14.) számú határozattal 2018. évre meg-
állapított jegybanki összesített támogatási keret 400 millió 
Ft összegű túllépését – az Ismeretterjesztési és Támogatási 
Bizottság 2018. évi további, pénzügyileg megalapozott mű-
ködéséhez, az új támogatásokra fordítható keretösszeg bőví-
tése érdekében – engedélyezte. A döntés alapján a jegybank 
társadalmi felelősségvállalási programjának megvalósítására 
fordítható – 2018. évi megemelt összegű, 2.487,6 millió Ft-
os – támogatási keret MNB éves működési költségtervhez 
viszonyított aránya a 272/2017. (12. 14.) számú igazgatósági 
határozatban meghatározott 5%-ról 6%-ra emelkedett.

Az igazgatóság 287/2018. (12. 17.) számú határozata alap-
ján a 272/2017. (12. 14.), a 137/2018. (06. 26.), valamint 
a 224/2018. (10. 11.) számú igazgatósági határozatok alap-
ján felhasználható támogatási keret 101,1 millió Ft összegű 
– az új támogatásokra fordítható szabad keret, valamint az 
Oktatási igazgatóság részére megállapított keret közötti – 
belső átcsoportosítását engedélyezte, az Oktatási igazga-
tóság részére megállapított keret megnövelése érdekében.

Az összesített jegybanki támogatási keret terv szerinti éves 
megoszlását, valamint a 2018. évi támogatási kifizetéseket 
az alábbi táblázat foglalja össze:
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15. számú táblázat

2018. évi 
jóváhagyott 

terv 
(millió Ft)

Évközi 
módosításokkal 
korrigált keret 

(millió Ft)

Kifizetések 
2018. I-XII. hó 

(millió Ft)*

Maradvány 
(millió Ft)

1.  Stratégiai megállapodásokból eredő 2018. évi 
kötelezettségvállalások

99,7 99,7 39,7 60,0

Kecskemétfilm Kft 50,0 50,0  50,0

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 30,0 30,0 30,0 0,0

Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért 10,0 10,0  10,0

Magyar Vöröskereszt 8,0 8,0 8,0 0,0

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek 
Szövetsége

1,7 1,7 1,7 0,0

2. Több évet átfogó, nem stratégiai támogatásokból 
eredő 2018. évi kötelezettségvállalások

30,0 30,0 30,0 0,0

Art Capital Alapítvány 30,0 30,0 30,0 0,0

3.  2018. évi támogatási keretből teljesíthető eseti 
kötelezettségvállalások (2017. évi ITB döntések 
alapján)

498,6 498,6 498,6 0,0

Pénziránytű Alapítvány 410,0 410,0 410,0 0,0

MNB Sportkör 77,0 77,0 77,0 0,0

Kortárs Folyóirat Kiadói Kft. 7,6 7,6 7,6 0,0

Szervátiusz Alapítvány 4,0 4,0 4,0 0,0

4.  2017. évi ITB döntés alapján, 2018. évi támogatási 
keretből teljesített áthúzódó tételek

  69,2  

Bethesda Kórház Alapítvány   30,8  

Szent Erzsébet Szeretetotthon Alapítvány   2,7  

Egy Hullámhosszon Alapítvány   6,5  

Magyar Nemzeti Múzeum   3,8  

Magyarok Sorozat Nonprofit Kft.   5,4  

Frank Ignác Alapítvány   1,3  

Nagycsaládosok Országos Egyesülete   8,0  

Búvópatak Alapítvány   3,7  

Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és
Természetvédelmi Egyesület

  1,0  

Kovács Csongor Alapítvány a Gyengénlátó
Gyermekekért

  6,0  

5.  Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatási 
kerete

100,0 100,0 23,3 76,7

6. Oktatási igazgatóság által koordinált támogatások 642,5 643,6 567,6 76,0

7. Új támogatásokra fordítható szabad keret (ITB) 716,8 1115,7 911,5 204,2

8.  A CSR-stratégia megvalósítására felhasználható 
támogatási keret – az MNB működési 
költségtervének 5%-a (1+2+3+5+6+7)

2087,6 2487,6 2070,7 416,9

9.  Értéktár program keretéből történő 
átcsoportosítás a Szépművészeti Múzeum 
támogatása érdekében

500,0 650,0 650,0 0,0

10. Mindösszesen (8+9) 2587,6 3137,6 2720,7 416,9

Az éves támogatási keret felhasználtságának 
mértéke

  83,2%  

* Az oszlopban lévő adatok a 2018. évi tényleges kifizetéseket mutatják.
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A támogatási célú kifizetések nyilvános 
elérhetőségének biztosítása

Az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info 
tv.) 1. melléklete (általános közzétételi lista) alapján a gaz-
dálkodási adatok körében negyedévente a közfeladatot el-
látó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 
egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munka-
vállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, 
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet 
segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott 
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forin-
tot meghaladó kifizetések összegét kell az adott szervezet 
honlapján közzétenni. Az erre vonatkozó adatokat a külön 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archí-
vumban tartásával kell megőrizni. A közérdekű adatigény-
lésnek a honlap kapcsolódó linkjének megadásával is eleget 
lehet tenni, ahol a kért adatok bárki számára nyilvánosan 
hozzáférhetők.

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az 
MNB honlapján az alábbi link alatt az utolsó 1 év vonatko-
zásában, negyedéves bontásban teszi közzé az elvárt ada-
tokat. (http://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/
gazdalkodasi-adatok/nem-alapfeladatok-ellatasara-forditott-
otmillio-forintot-meghalado-kifizetesek)

A jegybank társadalmi felelősségvállalási stratégiája a jegy-
bank honlapján szintén nyilvánosan hozzáférhető, az aláb-
bi link alatt: (http://www.mnb.hu/a-jegybank/a-felelos-
jegybank)

A Felügyelőbizottság 2017-ben átfogóan ellenőrizte a jegy-
bank támogatási tevékenységét – az ezzel kapcsolatban 
született vizsgálati jelentés a honlapon elérhető.

http://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/nem-alapfeladatok-ellatasara-forditott-otmillio-forintot-meghalado-kifizetesek
http://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/nem-alapfeladatok-ellatasara-forditott-otmillio-forintot-meghalado-kifizetesek
http://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/nem-alapfeladatok-ellatasara-forditott-otmillio-forintot-meghalado-kifizetesek
http://www.mnb.hu/a-jegybank/a-felelos-jegybank
http://www.mnb.hu/a-jegybank/a-felelos-jegybank
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7. A Magyar Nemzeti Bank munkatársainak 
reprezentációs célra fordított költségeinek 
2018. évi alakulása 

7.1. A REPREZENTÁCIÓS CÉLRA 
FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK JOGI 
SZABÁLYOZÁSA

A reprezentációs célra fordított költségekkel kapcsolatos 
szabályokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabá-
lyozza. A számviteli törvény 3. § (7) bek. 3. pontja alapján 
a reprezentáció költségeit a személyi jellegű egyéb kifizeté-
sek között kell elszámolni. A reprezentáció fogalmát a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a to-
vábbiakban: SZJA törvény) 3. § 26. pontja határozza meg, 
mely szerint: „reprezentáció: a juttató tevékenységével ösz-
szefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi 
ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a ren-
dezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, 
szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem 
minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó do-
kumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, 
útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szak-
mai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya 
stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás 
sérelme akár közvetve is megállapítható.” Az SZJA törvény 
70. § (4) bekezdése szerint egyes meghatározott juttatás-
nak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok 
juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jö-
vedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e 
törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. 

A reprezentációs célra fordított költségek számviteli szabá-
lyait a 2018-315. főigazgatói utasítás a Magyar Nemzeti Bank 
Gazdálkodási Kézikönyvének G fejezete szabályozza, amely 
kiterjed a reprezentációra és üzleti ajándékozásra, valamint 
ezek elszámolásának számviteli szabályaira. A Gazdálkodási 
Kézikönyv szabályai kiterjednek az MNB azon szervezeti egy-
ségeire és munkavállalóira, amelyek, illetve akik belföldön 
vagy külföldön, belföldi vagy külföldi üzleti partnereket látnak 
vendégül, vagy ajándékoznak meg, továbbá a Bank hivatali 
épületeiben a munkaértekezleteken tárgyalási frissítőt adnak, 
valamint központi rendezvényeket bonyolítanak le. A repre-

zentáció fogalma kiterjed az MNB tevékenységével összefüg-
gő üzleti, hivatali, szakmai rendezvény, esemény keretében, 
továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával belföldön vagy 
külföldön nyújtott vendéglátás (étel, ital, tárgyalási frissítő) 
és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás 
(utazás, szállás, szabadidőprogram), amennyiben a vonatko-
zó dokumentumok és körülmények (szervezés, útvonal, úti 
cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai program 
és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján 
a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítható (Szja. tv. 3.§ 
26.). Az alátámasztó dokumentáció megőrzéséről a felhaszná-
ló – azaz a reprezentációs jellegű költséget keletkeztető mun-
kavállaló – szervezeti egységének kell gondoskodnia. Tehát 
a rendezvény csak üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy 
hitéleti rendezvény, esemény lehet. Ide tartoznak jellemző-
en az üzleti tárgyalások, a felügyelőbizottsági, igazgatósági 
ülések, Monetáris Tanács ülései, Pénzügyi Stabilitási Tanács 
ülései, fogadások, sajtótájékoztatók, kongresszusok, konfe-
renciák, továbbképzések, munkaértekezletek – függetlenül 
a résztvevők személyétől. A rendezvény céljának alátámasz-
tása az eseményre vonatkozó bármilyen dokumentumból 
(szerződésből, megrendelésből, esemény forgatókönyvéből, 
rendezvénytervből, teljesítésigazolásból) megállapítható kell, 
hogy legyen. 

A reprezentáció nagyságára nincs törvényi keret, az ilyen 
jogcímen elszámolható összeg mértékének csak a gazdál-
kodó teherbírása vagy a tulajdonosok elvárásai (az MNB 
esetében az Állami Számvevőszék elvárásai) szabhatnak ha-
tárt. A reprezentációs célú költségek közé tartozik az üzleti 
ajándék is, ami a Gazdálkodási Kézikönyv megfogalmazása 
szerint az MNB tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, 
szakmai kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen 
vagy kedvezményesen adott termék (ajándéktárgy), nyújtott 
szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Vége-
zetül reprezentációs költségnek minősül a tárgyalási frissítő 
is. Tárgyalási frissítő magába foglal minden az MNB hivatali 
helyiségében lebonyolított tárgyalásokon, munkaértekez-
leteken adott kávét, teát, üdítőitalt, szendvicset, aprósüte-
ményt, aszalványt, sajt- és gyümölcstálat. 
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7.2. A REPREZENTÁCIÓS CÉLRA 
FORDÍTOTT KÖLTSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS GYAKORLAT

Az MNB Gazdálkodási kézikönyve G fejezetében (mely ren-
delkezik a reprezentációs juttatásokról) foglaltak a fent leírt 
eljárásrend betartását segítik azzal, hogy a költséggazda a rep-
rezentációs célú kiadásokat több szinten ellenőrzi, valamint 
hagyja jóvá. A reprezentációs célú igényeket a költséggazda 
előzetesen begyűjti a különböző szervezeti egységektől, mely 
alapján következő évi tervét elkészíti, azt jóváhagyás után 
megküldi az érintett szervezeti egységnek. A nagyobb rendez-
vények esetében a reprezentációs célú kiadások a Protokoll 
és rendezvényszervezési osztályon keresztül kerülnek meg-
rendelésre (külsős vagy közbeszereztetett partneren keresz-
tül.) A megadott igények után az előre látható költségek egy 
feljegyzés formájában kerülnek jóváhagyásra a költséggazdai 
szervezeti egység vezetője által (repülőjegy, szállás, transzfer, 
ajándék stb.).  Amennyiben reprezentációs juttatásra kerül 
sor rendezvényen kívül (pl. üzleti ebéd) akkor a költséggazda 
általi elektronikus utalványozás feltétele a költségek felmerü-
lésének papír alapon történő elismerése az utalványozási lap 
kitöltésével, melyről a kötelezettségvállalásra feljogosított fel-
használónak kell gondoskodnia. Az elektronikus utalványozás 
3 szinten történik. 0. helyen, majd másod és végül első helyen 
(ennek helyettesítése minden esetben megoldott). A kifizetés 
ezek után történhet meg a számvitel részéről. Amennyiben 
a juttatással kapcsolatos dokumentáció nem támasztja alá 
a reprezentációs jelleget, akkor a személyi jellegű egyéb kifi-
zetésként elszámolni és az egyes meghatározott juttatásokra 
vonatkozó adószabályokat alkalmazni, vagyis az alkalmazott 
munkabéréből kerül levonásra az összeg. A juttatást a ma-
gánszemély adott jogviszonyból származó jövedelmének kell 
tekinteni és az adóterheket ennek megfelelően kell megál-
lapítani.

7.3. A REPREZENTÁCIÓS CÉLRA 
FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK 2018. ÉVI 
ALAKULÁSA

A reprezentációs célra fordított költségek magába foglal-
ják a fent részletezett reprezentációt, azaz az üzleti, hiva-

tali, szakmai rendezvényeket, eseményeket és az azokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat, az MNB tevékenységével 
összefüggő üzleti ajándékokat és a tárgyalási frissítőket. 
A Gazdálkodási Kézikönyv r. fejezete, a Magyar Nemzeti 
Bank pénzügyi tervezése és az évközi gazdálkodás szabá-
lyai szerint a költséggazdának a felhasználókat csak azon 
működési költségek és beruházások esetében kell bevonni 
a tervezésbe, amelyeknél a konkrét feladat meghatározá-
sában szerepük, illetve a kapcsolódó kiadások alakulására 
közvetlen ráhatásuk van. A megfelelő irányelvek alapján az 
illetékes költséggazdák egy összegben (szervezeti egységen-
kénti részletezés nélkül) tervezhetik az erősen decentralizált, 
általános felhasználású és kis összegű tételeket. A repre-
zentációs összérték tartalmazza a konferenciákkal, szakmai, 
hivatali célú rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos 
költségeket, valamint a tárgyalási frissítőket. 

Az alábbi tábla mutatja a 2018. évi kiemelt belföldi és nem-
zetközi rendezvényeket:

17. számú táblázat

2018. évi kiemelt MNB rendezvények Létszám

Belföldi rendezvények

Magyar út angol nyelvű könyvbemutató 300

Bölcs Vár megnyitó ünnepség 100

Oklevél átadó ünnepség 550

Nemzetközi rendezvények

Lámfalussy konferencia és gála 550

IOSCO 500

Shanghai Forum Pre-session 150

16+1 Jegybankelnöki találkozó 100

HrC 40

RMB 110

A fenti kiemelt rendezvényeken felül számos kisebb, de 
szakmailag kiemelkedő rendezvény valósult meg a 2018. év 
során, mint pl. a külföldi oktatók magyarországi látogatása, 
Corvinus előadássorozat, valamint PrMIA.  Az alábbi tábla 
mutatja a 2017. illetve 2018. évre vonatkozó reprezentáció-
ra és üzleti ajándékozásra vonatkozó tényköltségeket:

18. számú táblázat

Megnevezés 2017. évi tény (MFt) 2018. évi tény (MFt) 2018. évi tény/2017. évi tény

reprezentáció 190 547,40 263 940,80 138,50%

üzleti ajándékozás 44 520,00 88 457,60 198,70%
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A 2017. évhez képest a 2018. évben a reprezentációs költsé-
gek emelkedésének oka a kiemelt nemzetközi magasszíntű 
vezetők részvételével megszervezett rendezvények számá-
nak növekedése. A 2018-as évben jelentősebb hazai rendez-
vényünk volt – a korábbi táblázat alapján – a Magyar út című 
szakmai könyv angol nyelvű könyvbemutató rendezvénye, 
a Bölcs Vár ünnepélyes megnyitó ünnepsége, valamint Ok-
levél átadó ünnepség.  Kiemelkedő 2018. évi nemzetközi 
rendezvényünk a hagyományos Lámfalussy konferencia és 

gála mellett az IOSCO konferencia, a Shanghai Forum Pre-
session, a 16+1 Jegybankelnöki találkozó, valamint magas 
rangú oktatói előadók előadássorozata.

üzleti ajándékozás esetében az eltérés abból is adódik, hogy 
a 2018. évben a 2017. évhez képest több szakmai könyv 
került kiadásra és üzleti ajándékozásra. Az alábbi tábla mu-
tatja a 2018. évi reprezentációra és üzleti ajándékozásra 
vonatkozó összesített tényköltségeket a negyedévek végén:

19. számú táblázat

Reprezentáció Üzleti ajándékozás

2018. I. negyed évi költségek Ft-ban összesen 60 269 600 11 268 100

2018. I. félévi költségek Ft-ban összesen 172 676 600 22 878 200

2018. h.negyed évi költségek Ft-ban összesen 204 860 700 31 514 900

2018. évi teljes költségek Ft-ban összesen 263 940 800 88 457 600

Mindösszesen Ft-ban: 352 398 400

A reprezentációs költségek esetében a legnagyobb eltérést 
a terven felüli rendezvények költsége okozta. Az emelkedés 
abból is adódik, hogy tervezéskor a felhasználó szervezeti 
egységek sok esetben nem tudják pontosan meghatározni 
a teljes évi reprezentációs igényüket, mivel akkor még nem 
rendelkeznek a megfelelő információkkal. A 2018. évben az 

MNB teljes reprezentációs célú költsége 352.398,4 millió 
forint volt. A reprezentációs költségekhez kapcsolódó adó 
összege 53.060,2 millió forint. A reprezentációs költségek 
a vonatkozó SZJA adó összegével együtt 405.460,6 millió 
forint.
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8. A Pénzügyi Békéltető Testület 2018. évi 
tevékenysége, határozatai

2018 a kiegyensúlyozott működés éve volt. Az érdemi elbí-
rálásra alkalmas kérelmek száma a 2017-es 82 százalékról 
2018-ra 83 százalékra nőtt. Kérelmeiket legtöbben továbbra 
is postai úton vagy a személyes ügyfélszolgálatunkon ke-
resztül juttatták el ,és megnőtt azon ügyfelek száma is, akik 
a kormányablakokat választották a közvetítésre. A közép-ma-
gyarországi ügyfelek változatlanul a legnagyobb számban és 
arányban fordultak a Testülethez, többségükben pénzpiaci 
szolgáltatásokkal összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogvitáik 
miatt kértek segítséget, ezen belül elsősorban a hitel- és 
pénzkölcsön nyújtás pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban. 
2017-2018-ra jelentősen javult a helyzet a hitel- és kölcsön-
nyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatás terén, hiszen 
lezajlott a törvényi elszámolás folyamata és a nem teljesítő 
hitelportfóliók átruházása is. Az eredeti hitelezők követelés-
kezelőkre engedményezték magánszemélyekkel szembeni 
hitel-, kölcsön és lízingszerződésekből eredő követelései-
ket, így a Testület előtt megjelenő ilyen ügyek jelentős része 
már az engedményes követeléskezelőkkel szemben zajlott. 
Elsősorban méltányossági kérést tartalmazó kérelmezői igé-
nyek jelentek meg a portfóliókat átvevő követeléskezelőkkel 
szemben. A biztosításokkal összefüggő jogviták arányában 
és darabszámában 0,9 százalékos csökkenés volt tapasztal-
ható a megelőző évhez képest. Elsősorban a kötelező gép-
jármű felelősségbiztosítások, a vagyoni károk vitás ügyei 
kerültek a Testület elé. A befektetési szolgáltatásokkal és 
a pénztárakkal kapcsolatos viták száma ez évben sem volt je-
lentős, az előző évihez képest mindkettő esetében minimális 
növekedés volt tapasztalható. Az összes lezárt ügy közel 30 
százaléka ért véget a Testület előtt megkötött és általa jó-
váhagyott egyezséggel, de több szolgáltató már a kitűzött 
meghallgatás napját megelőzően megegyezett ügyfelével 
vagy teljesítette a kérelemben foglalt teljes igényt, vagy 
nem várta meg az eljárás végét és megegyezett. Utóbbiak 
a megszüntetéssel zárult ügyek közel 17 százalékát jelentet-
ték. Az egyezségek teljesítése az év végéig 99,4 százalékban 
meg is történt. Négy kötelezés és egy ajánlás született. Nem 
nagyon volt szükség arra, hogy a Testület érdemben dönt-
sön az ügyekben, csak az említett öt esetben. A Testület 
fennállásának hetedik évében elérte azt, hogy a kötelezések 
és ajánlások részaránya az összes lezárt ügy 1 százalékát 
sem teszi ki.

8.1. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A békéltetés

3.382 új kérelem érkezett békéltetési ügyekben. Ez az ügy-
darabszám alig több, mint a 2012-ben érkezett új ügyek szá-
ma. A megelőző évekhez képest kevesebb ügy a szolgálta-
tások terén a fogyasztók megelégedését és a szolgáltatások 
színvonalának javulását jelzi. A 3.382 új ügyből 42 ügy volt 
úgynevezett „határon átnyúló” fogyasztói jogvita. Ez viszont 
a 2015. évben mért mennyiséggel azonos és egyben a leg-
nagyobb mennyiség is a Testület fennállásának hét éve alatt. 
2018. január 1-én a folyamatban volt ügyek száma összesen 
593 volt, ebből 8 ügy volt határon átnyúló. Az újként érke-
zett ügyekkel együtt 2018-ban a testületi tagok közel 4.000 
üggyel foglalkoztak és ebből 3.402 ügyet zártak le, melyből 
31 ügy volt határon átnyúló. A 2019. évet 562 belföldi és 19 
határon átnyúló, így összesen 581 üggyel nyitotta Testület

2018-ban jelentősen megnőtt az úgynevezett méltányos-
sági ügyek száma. Ezeknél az ügyeknél nem jogsérelem 
fordul elő és nem a szolgáltató valamely jogellenes vagy 
szerződésellenes magatartására hivatkozva kér jogorvoslatot 
a kérelmező, hanem fennálló tartozását nem képes – meg-
változott családi, pénzügyi helyzeténél fogva – megfizetni, 
ezért fizetéskönnyítést, részleges vagy ritkább esetben teljes 
fizetéselengedést kér. Tavaly 521 ilyen ügy volt kapcsolatos 
hitelekkel és kölcsönökkel, 64 ügy pénzforgalmi szolgálta-
tásból eredő tartozásokkal, 6 ügy pénzügyi lízinggel és 5 
ügy betétgyűjtéssel.

Az ügyekkel összefüggő befogadási arány tavaly már 83% 
volt és az ügyeknek csak 17%-ában fordult elő, hogy az ügy 
érdemi elbírálásra nem volt alkalmas. Tavaly az ilyen ügyek 
29,14 %-a végződött egyezséggel, kötelezéssel vagy ajánlás-
sal, 813 egyezség, 4 kötelezés és 1 ajánlás született. 13,75 
%-ban az ügy megszüntetésére került sor azért, mert a felek 
közben megállapodtak. 

 A 2018. év folyamán az átlagos ügyintézési idő 59 nap 
volt. Ez egy nappal hosszabb volt, mint 2017-ben, oka pedig 
a méltányossági ügyekben rejlik. A méltányossági ügyeknél 
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gyakran fordul elő, hogy a megegyezés reményében nem 
egy, hanem két meghallgatásra kerül sor. Ilyen eset 388 ügy-
ben fordult elő, az összes meghallgatás száma tavaly 3.153 
volt.

Az elszámolási ügyek 

Az elszámolási ügyek tárgyalása változatlanul háromtagú ta-
nácsban és írásban történik, jogszabályi alávetés van, azaz, 
ha nincs egyezség egyrészt döntést kell hozni, másrészt nem 
szükséges a szolgáltatóktól alávetés, mert döntésünk a felek 
számára e nélkül is kötelező. 2018-ban még mindig felada-
tot jelentett a törvényi elszámolással kapcsolatos pénzügyi 
jogviták felülvizsgálata. Ilyen új ügy 16 esetben érkezett és 
a 2018. január 1-én folyamatban volt 13 üggyel együtt szá-
molva összesen 26 elszámolási ügy lezárása történt meg 
december 31-ével és csupán 3 ügy maradt folyamatban 
2019. január 1-re. Ami az ügytípusokat és a lezárt ügyek 
eredményét illeti, 6 kötelezést tartalmazó határozat szüle-
tett és mindegyik a 151. ügytípusban (vagyis az elszámolás 
tartalmának felülvizsgálata tárgyában) és 20 megszüntető 
határozatot hoztunk, melyből 15 ügy a 151., 2 ügy a 152. és 
3 ügy a 153. ügytípusba tartozó volt.

A Testület határozatai elleni jogorvoslati ügyek

A Testület által meghozott egyes döntésekkel szemben 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény kétféle, az elszá-
molási törvény elszámolási ügyekben egy harmadik típusú 
jogorvoslati lehetőséget biztosít. A Testület megalakulása 
óta, azaz 2011. július 1-től van jogi lehetőség – MNB törvény 
116. § (2)(3) bekezdése szerint – arra, hogy a kötelezést tar-
talmazó határozat és az ajánlás ellen hatályon kívül helyezés 
kérhető a Fővárosi Törvényszéktől. Ilyen új per 2018-ban 
nem indult. 2018. január 1-én 4 ilyen peres eljárás volt fo-
lyamatban az előző évekből, december 31-ig 3 fejeződött 
be, melyekhez kapcsolódóan összesen 5 bírósági ítélet szü-
letett (egyik ügyhöz két döntés is kapcsolódik) jogerősen. 
Az 5 jogerős döntésből 1 elsőfokú, 3 másodfokú, további 1 
kúriai döntés volt. 2017. január 1. óta a Testület egyezség hi-
ányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, 
ha az adott ügyben érintett pénzügyi szolgáltató alávetési 
nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fo-
gyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, 
sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – 
nem haladja meg az egymillió forintot. Ez az úgynevezett 
kötelező vagy jogszabályi alávetés, mely alapján a megho-
zott határozattal szemben a fentiektől eltérő jogorvoslati 
lehetőség van. Jogszabályon alapuló kötelezést az említett 
jogszabályhely hatályban léte óta a Testület 2 ügyben ho-
zott, amelyekkel szemben jogorvoslat benyújtására nem 
került sor. 

A harmadik típusú jogorvoslat az elszámolási törvény alap-
ján az elszámolási ügyekben a bíróság előtti nem peres eljá-
rást rendeli jogorvoslati lehetőségként a fogyasztó lakóhelye 
szerint illetékes törvényszék területén működő járásbíró-
ságok előtt. 2018-ban14 új jogorvoslati kérelem érkezett, 
a december 31-i állapot szerint 18 nem peres bírósági ügy 
maradt folyamatban.

Szervezet és irányítás

A Testület összlétszáma a 2018. január 1. állapot szerint 32 
fő volt (elnök, hivatalvezető, 18 fő testületi tag, 12 fő hivatali 
munkatárs). Egy testületi tag határozott idejű munkaszer-
ződése 2018. január 20-án lejárt, a létszám ezzel 31 főre 
csökkent.  Január végén két fő testületi tag munkaviszonya 
megszűnt, egy fő asszisztensi munkakörben foglalkoztatott 
kolléga belső áthelyezés eredményeképpen az MNB-n belül 
új munkaterületre került, így összesen 3 fős létszámcsökken-
tés történt. Egy testületi tag február hónapban került vissza 
aktív állományba, egy másik testületi tag munkaviszonya – 
saját kezdeményezésére – december 31-el megszűnt.  Mind-
ezek eredményeképpen a 2019. január 1-i állapot szerint 
a Testület összlétszáma 28 fő volt. A tagok száma 17, a hiva-
tal adminisztratív létszáma – a hivatalvezető nélkül – 11 fő. 

A 2014-2015. években történt szervezeti átalakítás eredmé-
nyeként kialakult irányítási és szervezeti struktúra nem vál-
tozott. A 2017. őszére kialakult és négy osztályra tagozódott 
belső szervezet 2018. január végére két osztályra csökkent. 
Békéltetési ügyekben mindkét, elszámolási ügyekkel már 
csak az egyik osztály foglalkozik. 

8.2 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

A III. Alternatív Vitarendezési Konferencia

A 2016-ban megrendezett első alternatív vitarendezési kon-
ferencia sikere után 2017. szeptember 28-29-én, majd 2018. 
2018. december 3-4-én a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában került megrendezésre a III. Alternatív Vita-
rendezési Konferencia, mely a rohamosan terjedő digitális 
megoldások kérdéskörével foglalkozott és a „Az alternatív 
vitarendezés a digitális kihívások kapujában” címet kapta. 

A Második Alternatív Vitarendezési Verseny 
magyar joghallgatók számára

2018. március 23-án került megrendezésre a második or-
szágos alternatív vitarendezési verseny az European Law 
Students’ Association (ELSA) Hungary szervezésében. 
A rangos megmérettetés a Pénzügyi Békéltető Testület, 
a Szecskay ügyvédi Iroda, valamint a Wolters Kluwer Hun-
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gary Kft. támogatásával jött létre. A verseny egyik célja az 
volt, hogy a joghallgatók egyetemi tanulmányaikat kiegé-
szítve, a modern piaci igényeknek megfelelő gyakorlati kész-
ségekkel gazdagodjanak, melyeket később eredményesen 
alkalmazhatnak majd az üzleti tárgyalásokon vagy a hétköz-
napokban, másrészt az, hogy a szervezők a meghívott részt-
vevők számára, a verseny üléseinek nyilvánossá tételével 
betekintést nyújtsanak az alternatív vitarendezési módsze-
reket alkalmazó tárgyalások világába. A nyertesek a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara, a Pénzügyi Békéltető Testület, 
a Szecskay ügyvédi Iroda, valamint a Wolters Kluwer Kft által 
felajánlott gyakornoki lehetőségekkel élhettek. 

A Szász Pál Nyári Egyetem hallgatóinak szakmai 
támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., együttműködve a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával 2018-ban 
már ötödik alkalommal hirdette meg a Dr. Szász Pál tanul-
mányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jo-
gászképzést kívánják fejleszteni. A program keretében került 

megrendezésre a Szász Pál Nyári Egyetem is, amelyen 27 
külhoni joghallgató vett részt, Erdélyből, a Délvidékről, Szlo-
vákiából, Ukrajnából és Szlovéniából. 

A Kreatív Pénzügyi Esetverseny szervezése 
jogászok és közgazdászok számára

A European Law Students’ Association Hungary (ELSA 
Hungary) szervezésében, a Pénzügyi Békéltető Testület, 
az UniCredit Bank Hungary Zrt., az Ormai és Társai CMS 
Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarország, 
a Dentons réczicza Law Firm, a Duda és Csákó ügyvédi Iro-
da, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási Klub, továbbá a Wolters 
Kluwer Hungary Kft. támogató együttműködésének eredmé-
nyeként 2018. november 23-án az ybl Palotában került sor 
a második Pénzügyi Esetverseny megrendezésére. A döntő 
versenyfeladata az egyik támogató szervezet gyakorlatból 
átvett és ténylegesen megtörtént esete volt, a befektetési 
alapok finanszírozása témaköréből, mellyel kapcsolatban 
a legjobb tizenöt páros mérhette össze esetmegoldó és 
prezentációs képességét. 
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9. Az MNB-Biztonsági Zrt. 2018. évi 
tevékenysége

A Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) a fegy-
veres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. § (1) bekezdé-
se, valamint az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása 
szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló  
24/1997. (III. 26.) BM rendelet 1. § n. pontja alapján fegy-
veres biztonsági őrséggel kell védeni. Ezt a tevékenységet 
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának döntése szerint, 
2015. március 1. napjától, az Országos rendőr-főkapitány 
29000/32589-3/2018. ált. határozata alapján az MNB-
Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő részvénytár-
saság látja el. A Társaság vezetését és operatív irányítását 
a vezérigazgató látja el, tevékenységét a tulajdonosi jogok 
gyakorlója számára a Társaság Felügyelőbizottsága ellenőrzi. 
A Társaság a tulajdonosi jogok gyakorlójának  részvényesi 
határozatai és a vezérigazgatói határozatok, utasítások, vala-
mint hatósági engedélyek és -határozatok alapján működik. 
A vezérigazgató feladata a Társaság irányításával és felépíté-
sével összefüggő minden olyan döntés meghozatala, ame-
lyet külön jogszabály nem határoz meg, vagy az Alapszabály 
nem utal a tulajdonos hatáskörébe. A Társaság úgynevezett 
„lapos munkaszervezettel” működik, felépítése lineáris-funk-
cionális jellegű, szakmai és gazdasági területeit igazgatók 
vezetik, az ezen felüli szakterületek vezetői is közvetlenül 
a vezérigazgatónak vannak alárendelve.

9.1. A TÁRSASÁG HUMÁN-
ERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE

A Társaságnál foglalkoztatottak létszáma 2018. december 
31. napján 147 fő. A vállalaton belüli létszámelosztás 2017. 
évhez képest (149 fő) a 20. számú táblázat szerint alakul.

20. számú táblázat
Társaságunk foglalkoztatottainak létszám alakulása
(fő)

Funkció 2017.12.31 2018.12.31

FBő 95 92

SZVő 21 20

Páncélgépjármű vezető 1 1

Támogató tevékenység 6 6

Szakmai igazgatás 3 4

Általános igazgatás (kiszolgáló terület) 23 24

9.2. AZ MNB-BIZTONSÁGI ZRT. 
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

Fegyveres biztonsági őri szakterület

A Társaság az FBő tevékenységet állandó hatósági felügye-
let mellett látja el. 2018. évben a megrendelő elvárásának 
megfelelően az őrzésvédelmi feladatokat folyamatosan, 
rendkívüli esemény nélkül oldották meg. Az MNB Szabadság 
téri objektumában speciális feladatok ellátására létrehozott 
12 fős, a fegyveres biztonsági őrség tagjai közül kiválasztott, 
magasan kiképzett Biztosító csoport kiválasztása, alap kikép-
zése és a szükséges eszközökkel történő felszerelése 2018. év 
végével sikeresen befejeződött, melynek utolsó állomásaként 
2018 decemberében a Biztosító csoport tagjainak életmentő 
alapképzése megtörtént. A Biztosító csoport feladata a foko-
zott biztonsági kockázattal járó vészhelyzetek esetén az MNB 
munkavállalóinak és vagyontárgyainak emelt szintű védelme.

A fegyveres biztonsági őrség létszámának alakulását az aláb-
bi táblázat mutatja be:

21. számú táblázat
A fegyveres biztonsági őrség létszámának alakulása 
(fő)

Megnevezés
2018. január 01. 2018. december 31.

Jóváhagyott Meglévő Hiány Jóváhagyott Meglévő Hiány
őrségparancsnok 1 1 0 1 1 0

őrségparancsnok-helyettes 1 1 0 1 1 0

őrparancsnok 16 16 0 16 16 0

őrparancsnok-helyettes 8 8 0 8 8 0

őr – járőr 69 69 0 69 66 3

Összesen 95 95 0 95 92 3
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Személy- és vagyonőri szakterület

A Társaság a vizsgált időszakban a Szolgáltatási Szerződés 
alapján, az MNB igényeinek megfelelően végezte a személy- 
és vagyonőri tevékenységét, a 2018. évben alapvetően két 
típusú személy- és vagyonvédelmi feladatkört látott el. SZVő 
képzettséggel rendelkező FBő-k, valamint az SZVő képzett-
séggel és jogosultsággal rendelkező, de egyéb munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalók rendezvénybiztosítási, értékkí-
sérési feladatokat végeztek. Az MNB igényeinek megfelelő-
en, az értékkísérési feladatkörhöz kapcsolódóan 11 fő SZVő 
munkavállaló rendelkezik fegyverrel történő feladatellátásra 
vonatkozó jogosultsággal. Az MNB vonatkozó alelnöki utasí-
tása szerint a Társaság biztosítja a kiemelt biztonsági szintű 
adatok megfelelő módon történő szállítását. 2018. évben 
összesen 42 alkalommal hajtottak végre kiemelt bizton-
sági szintű adatok fegyveresen történő szállítását. 2018. 
december 31-ig vagyonvédelmi tevékenységet látott el 
a Társaság az MNB 5 objektumában, a feladatot határozott 
idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott SZVő állománnyal 
(21 fő), de több alkalommal biztosították az MNB rendez-
vényeit is.

Támogató szakterület

A szakterület munkatársai a Szolgáltatási Szerződésben 
meghatározott őrzésvédelmi tevékenységhez kötődő biz-
tonságtechnikai támogatói, valamint az őrzésvédelmi tevé-
kenységhez, illetve az MNB belső biztonsági feladataihoz kö-
tődő értékelő-elemzői, biztonsági támogatói és tanácsadói, 
valamint megelőzési feladatokhoz kapcsolódó felkészítési 
tevékenységet végeznek.

Értékelő-elemző tevékenység

A szakterület munkatársai elvégzik az MNB működésével 
kapcsolatosan biztonsági kockázatként jelentkező személyek 
soron kívüli vizsgálatát, környezettanulmányok készítését, 
valamint a rendelkezésre álló adattárakban való ellenőrzé-
sét. Az őrzésvédelem, illetve egyéb biztonsági feladatok ér-
tékelő-elemző támogatásának keretein belül havonta, illetve 
soron kívül megvizsgálják a védendő objektumok és rendez-
vények veszélyeztetettségi szintjét, valamint az MNB belső 
biztonsági feladatainak támogatására soron kívüli elemzői, 
tanácsadói feladatokat látnak el. 2018. évben 57 fenyegető 
levél, vagy e-mail kivizsgálását hajtották végre annak megál-
lapítása érdekében, hogy ezek a fenyegetések jelentenek-e 
reális veszélyt az MNB működésére. A területen dolgozó 
munkatársak az MNB objektumait érintő demonstrációkon 
preventív biztosítási feladatokat hajtottak végre az őrzésvé-
delemi tevékenység támogatása céljából.

őrzésvédelmi tevékenység biztonságtechnikai eszközökkel 
történő támogatása

2018. évben 57 alkalommal zajlott le biztonságtechnikai el-
lenőrzés, az átvizsgált területek nagysága összesen 14.349 
m2 volt. Az átvizsgálások során biztonsági kockázatot jelentő 
körülmény nem volt észlelhető. 

Képzési szakterület

Állandó képzések

2018. január 15. napjától a Ferencvárosi Torna Club népligeti 
létesítményében került sor az állandó képzések végrehajtá-
sára. 2018. évben a kiképzői állomány által végzett kondici-
onális, közelharc, intézkedéstaktikai és lövészeti kiképzések 
az FBő-k részére magas színvonalon kerültek végrehajtásra.

Tematikus képzések

2018. évben az őrség részére az alábbi tematikus képzések 
kerültek megtartásra:

22. számú táblázat
A fegyveres biztonsági őrség tematikus képzései

Képzési szakág Résztvevők 
száma

Páncélgépjármű-vezető továbbképzés 2 fő

Munkavállalói adatvédelmi képzés 93 fő

BBI által szervezett légzőkészülék képzés 52 fő

őrségparancsnok-helyettesi képzés 1 fő

őrparancsnoki képzés 20 fő

üzemügyeletesi képzés 58 fő

Tűzvédelmi képzés (oxigén szegény 
környezetből történő mentés gyakorlati 
oktatása)

24 fő

Tűzoltó védőeszközök használatának gyakorlati 
felkészítése (Logisztikai Központ)

10 fő 

Tűzoltó védőeszközök használatának gyakorlati 
felkészítése (Krisztina krt.)

6 fő

Alapfokú sugárvédelmi képzés 17 fő

Munka- és tűzvédelmi oktatás 93 fő

Elsősegélynyújtó tanfolyam 11 fő

Emelt szintű elsősegélytanfolyam 11 fő

2018. évben két alkalommal a Biztosító csoport felállításhoz 
szükséges kiválasztó/felmérő foglalkozás került megszerve-
zésre, amely során intenzív fizikai, állóképességi, közelharc, 
taktikai, fegyverzettechnikai képzésen, valamint kompeten-
cia felmérésen vett részt az állomány. A foglalkozást 13 fő 
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teljesítette sikeresen, részükre külső szolgáltatók bevonásá-
val speciális képzést szerveztünk, amelyen 11 fő tett sikeres 
vizsgát.

Felmérések, vizsgák

Az éves kötelező FBő lőgyakorlat és hatósági vizsga, több 
napos lebonyolítással, 2018. október-november hónapban, 
a felügyeletet ellátó hatósággal együttműködve végrehaj-
tásra került.

23. számú táblázat
Az FBŐ hatósági vizsgák eredményei 
(fő)

Résztvevők 
száma Megfelelt Nem 

megfelelt

FBő hatósági vizsga 41 fő 41 fő -

Éves hatósági 
lövészeti vizsga

93 fő 93 fő -

9.3 EGYEBEK

Az MNB tulajdonában lévő páncélgépjárművekkel az alap 
szállítási feladatokon felül több alkalommal is sor került ki-
emelt szállítási feladatra, melyek végrehajtásához a szüksé-

ges engedélyekkel rendelkező gépjárművezető biztosítása 
megtörtént. Az értékelt időszakban a fegyveres őrök több 
esetben intézkedtek a következők szerint:

a)  elektronikai védelmi rendszereink riasztására történő 
reagálás, intézkedés;

b)  az MNB objektumaiban történt sajnálatos haláleset és 
rosszullétek kapcsán a mentők kiértesítése, a szükséges 
egyéb intézkedések megtétele.

Az adott időszakban több bejelentett tüntetés és demonst-
ráció történt az MNB épületeinek közvetlen környezetében, 
azonban ezek a megmozdulások nem jelentettek közvetlen 
fenyegetést az MNB-re nézve. A bejelentett tüntetéseket 
megelőzően és a megmozdulások alatt folyamatos egyez-
tetések folytak az MNB Bankbiztonsági igazgatósággal, vala-
mint az illetékes rendőri szervekkel. A Fegyveres Biztonsági 
őrség tagjai – az előírt feladataikon felül – a Központi épület 
és a Logisztikai Központ területén zajló felújítási munkálatok 
miatt 2018. július hónaptól kezdődően folyamatosan bizto-
sították az átépítésre került területek élőerős őrzését. 2018. 
évben az őrség tűzvédelmi-kiürítési gyakorlatot hajtott vég-
re a Krisztina körúti, valamint a Váci úti (PBT) objektumok-
ban. A feladatot az őrség az előírt szintidőn belül teljesítette.
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10. A belső ellenőrzési szervezet 
tevékenysége 2018. évben

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
értelmében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Belső ellenőrzési 
főosztálya (a továbbiakban: BEL) a 14. § (3) bekezdésében 
foglalt korlátozással a felügyelőbizottság (a továbbiakban: 
FB), a felügyelőbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok 
tekintetében az igazgatóság (a továbbiakban: IG) irányítása 
alá tartozik.

A BEL szakmai kapcsolatban áll a Központi Bankok Európai 
rendszerének (KBEr vagy ESCB) Belső Ellenőrzési Bizottsá-
gával, s együttműködik és az MNB kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaságokkal, illetve azok 100%-os tulajdonú 
társaságaival. A belső ellenőrzés függetlenségét az alapsza-
bályában lefektetett elvek és a szervezeti státusza biztosítja, 
munkáját az Institute of Internal Auditors (IIA) nemzetközi 
sztenderdek alapján végzi.

2018. év folyamán a belső ellenőrzés állományában össze-
sen tizenöt fő aktív munkavállaló volt. A 2018 első negyed-
évében egy vezetői asszisztens (részmunkaidőben), míg 
2018 második negyedévében egy vezető auditor kolléga 
visszatért a BEL-re, így éppen 1% körül mozog a belső el-
lenőrzés létszáma az MNB teljes létszámához viszonyítva, 
mely a nemzetközi ajánlással összhangban van.

A 2018. évi auditterv alapján a BEL 18 vizsgálatot hajtott 
végre, melyből 7 volt az FB hatáskörébe tartozó. A 2018. 
harmadik negyedévben felkérést kaptunk egy nem tervezett 
vizsgálat lefolytatására, valamint az EKB döntésével össz-
hangban egy ESCB vizsgálat a 2019. évre húzódott át. 

Az MNB belső ellenőrzése 2018 folyamán 16 utóvizsgálatot 
végzett el. A főosztály a felügyelőbizottságot és az igazgató-
ságot a munkaterv teljesítéséről írott jelentés formájában 
negyedévente tájékoztatta.

A 2018. évi ellenőrzési tevékenység eredményeként össze-
sen 47 megállapítás született. A tanácsadói jelentésekben 
a leányvállalatokra összesen 8 javaslat vonatkozott. A vizsgá-
latok során tett megállapításokat az érintettek kivétel nélkül 
elfogadták.

A BEL a rendelkezésére álló erőforrások felhasználása során 
2018-ban is arra helyezte a hangsúlyt, hogy azokat a lehető 

legnagyobb mértékben ellenőrzési tevékenységre fordítsa. 
Ennek eredményeként a teljes ellenőrzési kapacitás 91%-át 
fordította audit jellegű tevékenységre, ami az EU tagorszá-
gok jegybankjai felé megfogalmazott 80%-os ellenőrzési 
részarány-cél fölött van.

2018-ban a BEL a vizsgálatokra szánt időből – az auditori 
napok alapján – 68%-ot az alaptevékenységek auditjára, 
32%-ot-pedig a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó te-
vékenységek vizsgálatára fordította. 

A felügyelőbizottság 2018-ban négy darab hatáskörébe tar-
tozó vizsgálati jelentést kapott a belső ellenőrzéstől; egy 
2018. évi vizsgálat jelentését 2019 első negyedévében kapta 
meg, míg egy 2018-as vizsgálati jelentés kiadás alatt van.

Az FB saját hatáskörében végzett ellenőrzésének utóvizsgá-
latára – az FB mandátumának lejáratát megelőzően – fel-
kérte a BEL-t.  Az új felügyelőbizottság – a megalakulását 
követően – az utóvizsgálat saját hatáskörben való lefolyta-
tásáról döntött.

Az FB hatáskörébe tartozó témákra vonatkozó — a jelen 
beszámoló által felölelt időszakot tartalmazó — belső el-
lenőrzési vizsgálatok összefoglalása a 3. sz. mellékletben 
található. 

A BEL 2018-ban 16 utóvizsgálatot, ezen belül 14 önálló 
jelentéssel záruló utóvizsgálatot végzett. A főosztály az év 
során a korábban tett 81 megállapításra és javaslatra tett in-
tézkedéseket ellenőrizte utóvizsgálat keretében. A BEL által 
elvégzett 2018. évi utóvizsgálatok közül kettő tartozott az FB 
hatáskörébe a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az MNB belső ellenőrzése operatívan közreműködik a KBEr 
keretében működő Belső Ellenőrzési Bizottság (IAC) munká-
jában. A BEL részt vett a bizottság rendszeres ülésein, köz-
reműködött számos előterjesztés megvitatásában, közös 
felmérések, vizsgálatok végrehajtásában. 

A felügyelőbizottság 2018 decemberében elfogadta a BEL 
2019. évi ellenőrzési tervét, valamint 2019 márciusában 
a belső ellenőrzés 2018. évi tevékenységéről készült beszá-
molót, amelyeket az igazgatóság is jóváhagyott.
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Integrated Assurance Program

Az Integrated Assurance Program (IAP) a Magyar Nemze-
ti Bank 2019. január 1-jével elindított kockázat és kontroll 
értékelő programja. Ennek keretében a belső ellenőrzési, 
a compliance és a kockázatkezelési terület a Bank egyes 
szervezeti egységeivel közösen értékelik azok munkafolya-
mataiban, tevékenységeikben rejlő kockázatokat, valamint 
a kockázatokat csökkentő kontrolltevékenységet. A program 
egyik fő célja a prevenció, a kockázati események bekövet-
kezésének megelőzése. A másik fő célja pedig, hogy erősítse 
a belső ellenőrzési, compliance és kockázatkezelési területek 
együttműködését, elősegítse az információ- és tudásmeg-
osztást.

A Programban alkalmazott értékelő módszer a Magyar Nem-
zeti Bank működésikockázat-kezelési keretrendszerén, illetve 
az Institute of Internal Auditors research Foundation által 
publikált kontroll értékelő modellen alapul.

MEGA4 fejlesztés

A jelenleg működő megállapítás nyilvántartó rendszer ki-
váltása — a rendszert támogató IT infrastruktúra és prog-
ramozási nyelv elavultsága miatt — szükségessé vált. A fej-
lesztés kapcsán a 2018. év folyamán megvalósult a követel-
ményspecifikáció kidolgozása, a rendszerterv összeállítása, 
valamint az éles üzembehelyezést megelőző tesztelések 
elvégzése.

A BEL tevékenységének külső, független értékelése

Az IIA normák ajánlása alapján a belső ellenőrzési funkció 
független, külső szakértő általi értékelését ötévente kell 

4  Megállapítások nyilvántartását támogató informatikai alkalmazás

elvégeztetni, melyre az MNB a PricewaterhouseCoopers 
Könyvvizsgáló Kft.-t kérte fel meghívásos pályáztatás és 
kiválasztás alapján. A megbízás célja volt, hogy a Bank ér-
tékes és objektív visszajelzést kapjon belső ellenőrzési tevé-
kenységének általános működéséről. A PwC a felmérést az 
IIA normák, a belső előírások, a felsővezetés és a felügye-
lőbizottság elvárásainak megfelelően végezte, kiegészítve 
a tapasztalatuk szerinti legjobb belső ellenőrzési gyakorlat 
elvárásaival. A felmérésük fókuszában a belső ellenőrzés 
szerepe, szakértelme, munkafolyamatai, alkalmazott techni-
kái, kommunikációja és teljesítmény mérése állt. A társaság 
vizsgálta a BEL megfelelőségi szintjét az IIA sztenderdekkel, 
illetve a Központi Bankok Európai rendszere belső ellenőr-
zési szabályzatával.

A PwC értékelése alapján a BEL működése általánosan meg-
felel (GC) az IIA normáknak, valamint a belső ellenőrzés 
működését szabályozó dokumentumoknak. Az „általánosan 
megfelel” minősítés az értékelési skálán a legjobb érték.

Leányvállalatok belső ellenőreinek szakmai 
támogatása

A 2017-ben indított kezdeményezést folytatva 2018. II. ne-
gyedévében megtartották a második, 2018. IV. negyedévben 
a harmadik, míg 2019. I. negyedévében a negyedik egy na-
pos leányvállalati workshopot, melynek alapvető célja egy 
egységesebb belső ellenőri szemlélet, módszertan kialakí-
tása a leányvállalatok között. 

*   *   *

Jelen éves jelentést a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbi-
zottsága 40/2019. (V.17.) számú határozatával elfogadta.
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Mellékletek

1. SZ. MELLÉKLET

A beszámolási időszak alatt megtartott 
Felügyelőbizottsági ülések időpontjai, 
valamint a megtárgyalt napirendi pontok

2018. szeptember 21. (alakuló ülés)

1.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának megala-
kulása, munkaszervezetének ismertetése

2.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága ügyrendjé-
nek megállapítása

3.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2018. IX-XII. 
havi munkatervének megállapítása

4.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 
2018. évi költségvetésének időarányos teljesüléséről

5.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága ülésezési 
rendjének és 2018. évi további ülésnapjainak meghatá-
rozása

6.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 2019. 
évi reprezentációval kapcsolatos költségtervének meg-
állapítása

7.  Egyebek

2018.  október 10.  

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. I. félévi gazdál-
kodásáról

2.  Jelentés a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő 
Zrt. 2017. évi és 2018. I félévi tevékenységéről, a vállalat 
működésének és erőforrásainak bemutatása

3.  Jelentés az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2017. évi 
és 2018. I félévi tevékenységének tapasztalatairól, a vál-
lalat működésének és erőforrásainak bemutatása

4.  Jelentés a Belső ellenőrzési főosztály 2018. I-II. negyedévi 
tevékenységéről

5.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki eszköz-
tár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatósága által 
a Magyar Nemzeti Bank Működésikockázat-kezelési ké-
zikönyvéről szóló 2016-233. alelnöki utasítás V.2.1 pont-
jában meghatározottak alapján készített, a jegybank 
működési kockázatait felmérő jelentés megállapításairól

6. Egyebek

2018. október 26. 

1.  Jelentés a PSFN Kft. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékeny-
ségéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

2.  Jelentés a GIrO Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékeny-
ségéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

3. Jelentés a KELEr Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékeny-
ségéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

4.  Jelentés a KELEr KSZF Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi te-
vékenységéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

5.  Jelentés a Diósgyőri Papírgyár Zrt. Magyar Nemzeti Bank-
kal összefüggő, 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenységé-
ről, a vállalat működésének és erőforrásainak bemutatása

6.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII.29.) MNB utasítás 
3/2018. (VII.11.) és 4/2018. (IX. 28.) MNB utasítások által 
történt módosításairól 

7. Egyebek

2018. november. 14.

1.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által a 2018. évben, 
alapítói jogkörben hozott döntésekről

2.  Jelentés az MNB-Jóléti Kft. 2017. évi és 2018. I. félévi te-
vékenységéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi peres ügyeiről

2. T ájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési 
főosztálya által kidolgozott Integrated Assurance Prog-
ramról
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3.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi 
munkatervének meghatározása

4.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi 
költségtervének meghatározása

5.  Tájékoztatás a Deloitte Kft. Magyar Nemzeti Bankkal kap-
csolatos, 2018. évi könyvvizsgálati tervéről

6. Egyebek

2018. december 14.

1.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által a 2018. évben, 
alapítói jogkörben hozott döntések számviteli részleteiről

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról

3.  Előterjesztés vizsgálat indítására az MNB szak- és köz-
művelődési könyvtára működésének és gazdálkodásának 
felügyelőbizottsági ellenőrzésére

4.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2018. III. negyedévi tevékenységéről

5.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2019. évi ellenőrzési tervéről

6. Egyebek

2019. január 23.

1. A Magyar Nemzeti Bank 2019. évi pénzügyi terve

2.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által indított veze-
tő-, vezetőutánpótlás-képzési, szakmai továbbképzési és 
készségfejlesztő programokról

3.  Tájékoztatás a BaNCS-projekt és az ennek kapcsán a TATA 
Consultancy Services-sel kötött szállítói szer-ződés körül-
ményeit és következményeit vizsgáló ellenőrzés elindítá-
sával kapcsolatban

4.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank főépületében újon-
nan kialakított beléptetőrendszer működésének eddigi 
tapasztalatairól, a várható további változásokról

5.  Előterjesztés vizsgálat indítására a Buda Palota (korábban 
Postapalota) MNB által történt megvásárlásának felügye-
lőbizottsági ellenőrzésére

6. Egyebek

2019. február 21.

1.  Jelentés a Budapesti Értéktőzsde 2018. évi tevékenysé-
géről

2.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank aktuális besorolási 
és munkaköri rendszeréről, valamint a 2019. év elején 
lezajlott bérfejlesztések eredményeként kialakult egyes 
besorolási kategóriákhoz tartozó átlagbérről

3.  Tájékoztatás a Pénzjegynyomda Zrt. stratégiai terveiről 
és fejlesztési elképzeléseiről

4. Egyebek

2019. március 29.

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi beszerzési te-
vékenységéről

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank vagyoni helyzetének 
2018. évi alakulásáról  

3.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2018. évi tevékenységéről

4.  Javaslat a Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű ráfor-
dításainak és a munkavállalók kereseti (jövedelmi) szín-
vonalának alakulására vonatkozó vizsgálat ismételt na-
pirendre vételére

5.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak rep-
rezentációs célra fordított költségeinek 2018. évi alaku-
lásáról

6. Egyebek

2019. április 26. 

1.  Tájékoztatás a Pénzügyi Békéltető Testület 2018. évi te-
vékenységével kapcsolatban

2.  Jelentés az MNB 2018. évi támogatási tevékenységéről, 
az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság munkájáról, 
a konkrét megállapodásokról

3.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 2018. 
évi tevékenységéről készített országgyűlési beszámoló 
tárgyalása

– első olvasat –
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4.  Utóvizsgálat indítása a Magyar Nemzeti Bank Etikai kóde-
xével összefüggésben

5.  Utóvizsgálat indítása a Magyar Nemzeti Bank Értéktár-
program lezárása kapcsán

6.  Tájékoztatás a KELEr Zrt-t érintő BaNCS-projekt és az 
ennek kapcsán a TATA Consultancy Services-sel kötött 
szállítói szerződés körülményeivel és következményeivel 
összefüggésben az MNB FB számára nyitva álló ellenőrzési 
hatáskörökről, vizsgálati lehetőségekről

7. Egyebek

2019. május 17. 

1.  Jelentés az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2018. évi 
tevékenységének tapasztalatairól, a vállalat működésének 
és erőforrásainak bemutatása

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi mérlegéről és 
eredmény-kimutatásáról

3.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága ré-
szére a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi könyvvizsgálatá-
nak eredményéről

4.  Az FB jelentése a részvényes részére a Magyar Nemzeti 
Bank 2018. évi mérlegéről és eredmény-kimutatásáról

5.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 2018. 
évi tevékenységéről készített országgyűlési beszámoló 
elfogadása

6.  Jelentés a Belső ellenőrzési főosztály 2019. I. negyedévi 
tevékenységéről

7.  Jelentés a PSFN Kft. 2018. évi tevékenységéről, a vállalat 
aktuális helyzetének bemutatása

8.  Egyebek
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A felügyelőbizottság beszámolási 
időszakban hozott érdemi határozatai

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
50/2018. (IX.21.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának megalaku-
lásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
51/2018. (IX.21.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága ügyrendjének 
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
52/2018. (IX.21.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2018. IX-XII. 
havi munkatervének megállapításáról

A Magyar Nemzeti Bank 
Felügyelőbizottságának 2018. II. félévre 
szóló munkaterve

2018. október

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. I. félévi gazdál-
kodásáról

2.  Jelentés a Belső ellenőrzési főosztály 2018. I. félévi te-
vékenységéről

3.  Jelentés a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő 
Zrt. 2017. évi és 2018. I félévi tevékenységéről, a vállalat 
működésének és erőforrásainak bemutatása 

4.  Jelentés az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2017. évi 
és 2018. I félévi tevékenységének tapasztalatairól, a vál-
lalat működésének és erőforrásainak bemutatása

5.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki eszköz-
tár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatósága által 
a Magyar Nemzeti Bank Működésikockázat-kezelési ké-
zikönyvéről szóló 2016-233. alelnöki utasítás V.2.1 pont-

jában meghatározottak alapján készített, a jegybank 
működési kockázatait felmérő jelentés megállapításairól

2018. október.

1. Jelentés a PSFN Kft. 2017. évi és 2018. I félévi tevékeny-
ségéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

2. Jelentés a GIrO Zrt. 2017. évi és 2018. I félévi tevékeny-
ségéről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatása

3. Jelentés a KELEr Zrt. 2017. évi és 2018. I félévi tevékeny-
ségéről, a vállalatok aktuális helyzetének bemutatása

4. Jelentés a KELEr KSZF Zrt. 2017. évi és 2018. I félévi tevé-
kenységéről, a vállalatok aktuális helyzetének bemutatása

5. Jelentés a Diósgyőri Papírgyár Zrt. Magyar Nemzeti Bank-
kal összefüggő, 2017. évi és 2018. I félévi tevékenységéről, 
a vállalat működésének és erőforrásainak bemutatása 

2018. november 

1. Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi peres ügyeiről 

2.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi 
munkatervének meghatározása 

3.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi 
költségtervének meghatározása 

2018. december

1. Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. III. negyedévi gaz-
dálkodásáról 

2. Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. I-III. negyedévi 
beruházásairól

3. Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2019. évi ellenőrzési tervéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
53/2018. (IX.21.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2018. évi költ-
ségvetésének időarányos teljesüléséről készített tájékoztató 
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tudomásul vételéről, valamint a Felügyelőbizottság 2018. 
évi maradványköltségvetésének elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
54/2018. (IX.21.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának ülésezési 
rendjéről és 2018. évi, további ülésnapjainak meghatáro-
zásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
55/2018. (IX.21.) számú határozata

a 2019. évi reprezentációval kapcsolatos költségtervének 
megállapításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
56/2018. (IX.26.) számú határozata 

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága ügyrendje 3. 
§ (5) bekezdésének módosításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
60/2018. (X. 10.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2018. I. félévi gazdálkodásáról ké-
szített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
61/2018. (X. 10.) számú határozata

a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő Zrt. 2017. évi 
és 2018. I félévi tevékenységéről, a vállalat működéséről és 
erőforrásairól készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
62/2018. (X. 10.) számú határozata

az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2017. évi és 2018. I 
félévi tevékenységéről, a vállalat működéséről és erőforrá-
sairól készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
64/2018. (X. 10.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki eszköztár, devizatarta-
lék és kockázatkezelési igazgatósága által a Magyar Nemzeti 
Bank Működésikockázat-kezelési kézikönyvéről szóló 2016-
233. alelnöki utasítás V.2.1 pontjában meghatározottak alap-
ján készített, a jegybank működési kockázatait felmérő je-
lentés alapján összeállított tájékoztatás tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
65/2018. (X. 10.) számú határozata

a Belső ellenőrzési főosztály 2018. I-II. negyedévi tevékeny-
ségéről készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
66/2018. (X. 10.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Belső Ellenőrzési főosztálya 2018. 
évi ellenőrzési tervének módosításáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
67/2018. (X. 10.) számú határozata

a Számviteli igazgatóság hatáskörébe tartozó működési költ-
ségek meghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
68/2018. (X. 10.) számú határozata

a Jogi igazgatóság hatáskörébe tartozó, jogi szolgáltatási 
költségek meghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
72/2018. (X. 26.) számú határozata

a PSFN Kft. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenyégéről, a vál-
lalat aktuális helyzetének bemutatásáról készített jelentés 
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
73/2018. (X. 26.) számú határozata

a GIrO Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenyégéről, a vál-
lalat aktuális helyzetének bemutatásáról készített jelentés 
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
74/2018. (X. 26.) számú határozata

a KELEr Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenyégéről, a vál-
lalat aktuális helyzetének bemutatásáról készített jelentés 
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
75/2018. (X. 26.) számú határozata

a KELEr KSZF Zrt. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenyégé-
ről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatásáról készített 
jelentés elfogadásáról
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
76/2018. (X. 26.) számú határozata

a Diósgyőri Papírgyár Zrt. Magyar Nemzeti Bankkal összefüg-
gő, 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenyégéről, a vállalat mű-
ködéséről és erőforrásairól készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
77/2018. (X. 26.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 9/2017. (XII.29.) MNB utasítás 3/2018. (VII.11.) és 
4/2018. (IX.28.) MNB utasítások által történt módosításairól 
készített tájékoztató tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
81/2018. (XI.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi mun-
katervének meghatározásáról

A Magyar Nemzeti Bank 
Felügyelőbizottságának 2019. évre szóló 
munkaterve

2019. január

1. Az MNB 2019. évi pénzügyi terve

2.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által indított veze-
tő-, vezetőutánpótlás-képzési, szakmai továbbképzési és 
készségfejlesztő programokról

3.  Vizsgálat indítása a BaNCS-projekt és az ennek kapcsán 
a TATA Consultancy Services-sel kötött szállítói szerződés 
körülményeivel és következményeivel kapcsolatban

4.  Vizsgálat indítása a Buda Palota (korábban Postapalota) 
MNB által történt megvásárlásának felügyelőbizottsági 
ellenőrzésére

2019. február

1.  A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének aktuális kér-
dései

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2018. évi tevékenységéről

3.  Jelentés a Budapesti Értéktőzsde 2018. évi tevékenysé-
géről

4.  Tájékoztatás a Pénzügyi Békéltető Testület 2018. évi te-
vékenységével kapcsolatban

5.  Vizsgálat indítása az MNB szak-és közművelődési könyvtá-
ra működésének és gazdálkodásának felügyelőbizottsági 
ellenőrzésére

2019. március 

1.  Tájékoztatás az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.-
vel kötött, a természetben a 1122 Budapest, Krisztina krt. 
6. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos üzletrész 
adásvételi szerződés körülményeiről, az átruházási folya-
mat részleteiről, lezárultáról és eredményéről 

2.  Tájékoztatás a Pénzjegynyomda Zrt. stratégiai terveiről 
és fejlesztési elképzeléseiről

3.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank vagyoni helyzetének 
2018. évi alakulásáról  

4.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak rep-
rezentációs célra fordított költségeinek 2018. évi alaku-
lásáról 

5.  Jelentés az MNB 2018. évi támogatási tevékenységéről, 
az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság munkájáról, 
a konkrét megállapodásokról

6.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi beszerzési te-
vékenységéről

2019. április

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2019. I. negyedévi gaz-
dálkodásáról

2.  Jelentés a Belső ellenőrzési főosztály 2019. I. negyedévi 
tevékenységéről

3.  Utóvizsgálat indítása a Magyar Nemzeti Bank belső mű-
ködési kockázatkezelési eljárásaival kapcsolatban

4.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Értéktár-program 
lezárásáról, eredményeiről

2019. május 

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi mérlegéről és 
eredmény-kimutatásáról
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2.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által a 2018. év-
ben, alapítói jogkörben hozott döntések következtében 
az alapítványoknál kimutatható, a működést érintő va-
gyonváltozásokról

3.  Az FB jelentése a részvényes részére a Magyar Nemzeti 
Bank 2018. évi mérlegéről és eredmény-kimutatásáról

4.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának az Or-
szággyűlés részére benyújtandó éves beszámolójának 
elfogadása 

5.  Jelentés a PSFN Kft. 2018. évi tevékenységéről, a vállalat 
aktuális helyzetének bemutatása 

6.  Jelentés az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2018. évi 
tevékenységének tapasztalatairól, a vállalat működésének 
és erőforrásainak bemutatása

7.  Vizsgálat indítása az MNB központi épületének felújításá-
val összefüggő kiadások és ráfordítások felügyelőbizott-
sági ellenőrzésére

2019. június 

1.  Jelentés a GIrO Zrt. 2018. évi tevékenységéről, a vállalat 
aktuális helyzetének bemutatása

2.  Jelentés a KELEr Zrt. 2018. évi tevékenységéről, a válla-
latok aktuális helyzetének bemutatása

3.  Jelentés a KELEr KSZF Zrt. 2018. évi tevékenységéről, 
a vállalatok aktuális helyzetének bemutatása

4.  Tájékoztatás a Diósgyőri Papírgyár Zrt. Magyar Nemzeti 
Bankkal összefüggő, 2018. évi tevékenységéről, a vállalat 
működésének és erőforrásainak bemutatása 

5.  Jelentés a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő 
Zrt. 2018. évi tevékenységéről, a vállalat működésének 
és erőforrásainak bemutatása 

6.  Jelentés az MNB-Jóléti Kft. 2018. évi tevékenységének 
tapasztalatairól, a jövőre vonatozó stratégiai elképzelé-
sekről

2019. július 

1.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. II. fél-
éves munkatervének módosítása, elfogadása

2019. augusztus 

1. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 
2019. évi költségvetésének teljesüléséről 

2019. szeptember 

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2019. évi I. félévi gaz-
dálkodásáról

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2019. II. negyedévi működéséről

3.  Utóvizsgálat indítása a Magyar Nemzeti Bank informatikai 
tevékenységével kapcsolatban

2019. október 

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2019. I-III. negyedévi 
beruházásairól

2.  Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki eszköz-
tár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatósága által 
a Magyar Nemzeti Bank Működésikockázat-kezelési ké-
zikönyvéről szóló 2016-233. alelnöki utasítás V.2.1 pont-
jában meghatározottak alapján készített, a jegybank 
működési kockázatait felmérő jelentés megállapításai- 
ról

2019. november 

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2019. évi peres ügyeiről 

2.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2020. évi 
munkatervének meghatározása 

3.  A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2020. évi 
költségtervének meghatározása 

2019. december

1.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank 2019. III. negyedévi gaz-
dálkodásáról 

2.  Jelentés a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosz-
tályának 2020. évi ellenőrzési tervéről
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
82/2018. (XI.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága 2019. évi költ-
ségtervének megállapításáról

Költségnem megnevezés Összeg
e Ft

üzleti vendéglátás költségei 2 500

Igénybevett jogi szakértők költsége 75 000

Egyéb szakértői díjak, szolgáltatások költsége 30 000

Informatikai szakértői díjak 5 000

Taxi- és utazási költség, parkolódíj 2 000

Saját gépjármű használatának, valamint a személyi 
juttatásként adott parkolóbérlet költsége

1 500

MNB tulajdonú gépjárművek üzemanyag költsége 3 000

Szakkönyvek, folyóirat előfizetési költségek 1 000

Irodaszerek, fénymásolás, nyomtatás költsége 1 000

Mobiltelefonok költsége (mobilinternet költségével 
együtt)

1 000

Felügyelőbizottsági jelentés nyomdai költsége 400

Futárszolgálat 300

Összesen 122 700

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
83/2018. (XI.14.) számú határozata 

a Magyar Nemzeti Bank által a 2018. évben, alapítói jogkör-
ben hozott döntésekről készített tájékoztató elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
84/2018. (XI.14.) számú határozata

az MNB-Jóléti Kft. 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenységé-
ről, a vállalat aktuális helyzetének bemutatásáról készített 
jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
85/2018. (XI.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi peres ügyeiről készített 
jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
86/2018. (XI.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosztálya által 
kidolgozott Integrated Assurance Programról készített tá-
jékoztató elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
87/2018. (XI.14.) számú határozata

a Deloitte Kft. Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos, 2018. 
évi könyvvizsgálati tervéről készített tájékoztató tudomásul 
vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
91/2018. (XII.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank által a 2018. évben, alapítói jog-
körben hozott döntések számviteli részleteiről készített tá-
jékoztató tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
92/2018. (XII.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2018. I-III. negyedévi gazdálkodá-
sáról készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
93/2018. (XII.14.) számú határozata

az MNB szak- és közművelődési könyvtára működésének 
és gazdálkodásának felügyelőbizottsági ellenőrzésének el-
rendeléséről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
94/2018. (XII.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosztályának 
2018. III. negyedévi tevékenységéről készített jelentés el-
fogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
95/2018. (XII.14.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosztályának 
2019. évi ellenőrzési tervéről készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
4/2019. (I.23.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2019. évi pénzügyi tervéről készített 
jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
5/2019. (I.23.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank által indított vezető-, vezetőután-
pótlás-képzési, szakmai továbbképzési és készségfejlesztő 
programokról készített tájékoztató tudomásul vételéről
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
7/2019. (I.23.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank főépületében újonnan kialakított 
beléptetőrendszer működésének eddigi tapasztalatairól, 
a várható további változásokról készített tájékoztató tudo-
másul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
8/2019. (I.23.) számú határozata

a BaNCS-projekt és az ennek kapcsán a TATA Consultancy 
Services-sel kötött szállítói szerződés körülményeit és követ-
kezményeit vizsgáló ellenőrzés elindításával kapcsolatban 
elhangzott tájékoztatás tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
9/2019. (I.23.) számú határozata

a Buda Palota (korábban Postapalota) MNB által történt 
megvásárlásának felügyelőbizottsági ellenőrzésének el-
rendeléséről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
13/2019. (II.22.) számú határozata

a Budapesti Értéktőzsde 2018. évi tevékenységéről készített 
jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
14/2019. (II.22.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank aktuális besorolási és munkaköri 
rendszeréről, valamint a 2019. év elején lezajlott bérfejlesz-
tések eredményeként kialakult egyes besorolási kategóri-
ákhoz tartozó átlagbérről készített tájékoztató tudomásul 
vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
15/2019. (II.22.) számú határozata

a Pénzjegynyomda Zrt. stratégiai terveiről és fejlesztési el-
képzeléseiről készített tájékoztató tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
19/2019. (III.29.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi beszerzési tevékenységé-
ről készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
20/2019. (III.29.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank vagyoni helyzetének 2018. évi ala-
kulásáról készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
21/2019. (III.29.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Belső ellenőrzési főosztályának 
2018. évi tevékenységéről készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
22/2019. (III.29.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank személyi jellegű ráfordításainak és 
a munkavállalók kereseti (jövedelmi) színvonalának alakulá-
sára vonatkozó vizsgálat ismételt napirendre vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
23/2019. (III.29.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak reprezentációs 
célra fordított költségeinek 2018. évi alakulásáról készített 
jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
24/2019. (III.29.) számú határozata

a KELEr Zrt-t érintő BaNCS-projekt és az ennek kapcsán 
a TATA Consultancy Services-sel kötött szállítói szerződés 
körülményeivel és következményeivel össze-függésben in-
dítandó MNB FB-vizsgálat megalapozásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
28/2019. (IV.26.) számú határozata

a Pénzügyi Békéltető Testület 2018. évi tevékenységével 
kapcsolatban készített tájékoztatás tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
29/2019. (IV.26.) számú határozata

az MNB 2018. évi támogatási tevékenységéről, az Ismeret-
terjesztési és Támogatási Bizottság munkájáról, a konkrét 
megállapodásokról készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
30/2019. (IV.26.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Etikai kódexével összefüggésben 
indított utóvizsgálattal kapcsolatban
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A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
31/2019. (IV.26.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Értéktár-programjának lezárása 
kapcsán indítandó utóvizsgálatról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
32/2019. (IV.26.) számú határozata

a KELEr Zrt-t érintő BaNCS-projekt és az ennek kapcsán 
a TATA Consultancy Services-zel kötött szállítói szerződés kö-
rülményeivel és következményeivel összefüggésben az MNB 
FB számára nyitva álló ellenőrzési hatáskörökről, vizsgálati 
lehetőségekről készített tájékoztató tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
36/2019. (V.17.) számú határozata

az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 2018. évi tevékeny-
ségének tapasztalatairól, a vállalat működésének és erő-
forrásainak bemutatásáról készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
37/2019. (V.17.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi mérlegéről és eredmény-
kimutatásáról készített jelentés tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
38/2019. (V.17.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága részére a Ma-
gyar Nemzeti Bank 2018. évi könyvvizsgálatának eredmé-
nyéről készített jelentés tudomásul vételéről

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
39/2019. (V.17.) számú határozata

a részvényes részére a Magyar Nemzeti Bank 2018. évi 
mérlegéről és eredmény-kimutatásáról készített jelentés 
elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
40/2019. (V.17.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 2018. évi 
tevékenységéről készített országgyűlési beszámoló elfoga-
dásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
41/2019. (V.17.) számú határozata

a Magyar Nemzeti Bank a Belső ellenőrzési főosztálya 2019. 
I. negyedévi tevékenységéről készített jelentés elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
42/2019. (V.17.) számú határozata

a PSFN Kft. 2018. évi tevékenységéről, a vállalat aktuális 
helyzetének bemutatásáról készített jelentés elfogadásáról
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3. SZ. MELLÉKLET

A Belső ellenőrzési főosztály  
– a felügyelőbizottság hatáskörébe  
tartozó – vizsgálati jelentései

A beszámolási időszakban végzett, a felügyelőbizottság ha-
táskörébe tartozó belső ellenőrzési vizsgálatok témái

Kockázatértékelés és a Belső ellenőrzés irányító 
szerveinek igényei alapján végzett vizsgálatok 
2018. évben:

1. (4/2018) A Magyar Pénzverő Zrt. belső ellenőrzése

2.  (5/2018.) A Magyar Pénzverő Zrt. telephelyén tárolt, MNB 
tulajdonában lévő nemesfémek mennyiségének ellenőr-
zéséről

3. (24/2018.) SAP rendszer vizsgálata

4.  (25/2018.) Humánkockázatkezelés: Vagyonnyilatkozat-
tétel, bennfentes információk kezelése és összeférhetet-
lenségi szabályok

5.  (29/2018.) IT Security Management – Protection against 
Cyber Threaths

6. (31/2018.) Változáskezelés

2019. első negyedévi vizsgálatok:

7. (1/2019.) A GIrO Zrt. irányítási, gazdálkodási, és működési 
rendszerének ellenőrzése

Utóvizsgálatok 2018.

1. (6/2018.) Az Állami Számvevőszék 2015. évet érintő el-
lenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek utóvizsgálata

2. (4/2018.) Az MPV Zrt. 2017. évi vizsgálata (4/2017.) során 
javasolt intézkedések utóvizsgálata

Utóvizsgálatok 2019. első negyedév

1. (10/2019.) Az ÁSZ 2016. évet érintő ellenőrzéséhez kap-
csolódó intézkedési tervek utóvizsgálata

A BEL — a felügyelőbizottság hatáskörébe 
tartozó témákra vonatkozó — fontosabb 
megállapításainak, ajánlásainak 
összefoglalása

1. A Magyar Pénzverő Zrt. belső ellenőrzése (4/2018. szá-
mú vizsgálat). 

Az audit célja megbizonyosodni a Magyar Pénzverő Zrt.-nek 
a nem az MNB felé irányuló értékesítéséhez (MPV saját 
gyártású érmei és egyedi projektjei, valamint kereskedel-
mi tevékenysége) kapcsolódó ár- és költségkalkulációk (ide 
értve a számlázás) folyamatának, továbbá a munka-, környe-
zet- és tűzvédelem, egyéb biztonsági feladatok ellátásának 
hatékonyságáról, szabályozottságáról, a dokumentáltság 
teljes körűségéről, valamint meggyőződni az éves tervek, 
visszamérés és a tulajdonosi tájékoztatók megalapozottsá-
gáról és időbeliségéről, továbbá a 4/2017. számú jelentés 
megállapításaira tett intézkedések megfelelő megvalósí-
tásáról. A vizsgált folyamatok a Belső ellenőrzési főosztály 
értékelése alapján „jó” minősítést kaptak.

2. A Magyar Pénzverő Zrt. telephelyén tárolt, MNB tulaj-
donában lévő nemesfémek mennyiségének ellenőrzéséről 
(5/2018. számú vizsgálat)

A vizsgálat kiterjedt a Magyar Pénzverő Zrt.-nek utólagos 
elszámolási kötelezettséggel átadott nemesfémek meglé-
tének ellenőrzésére, melyet minden évben végrehajt a BEL.

3. SAP rendszer vizsgálata (24/2018. számú vizsgálat)

A vizsgálat keretében az SAP rendszer alkalmazáskontroll-
jait és működtetésének általános informatikai kontrolljait 
ellenőriztük a rendszer által támogatott üzleti folyamatok 
feltérképezése, nyomon követése alapján. Az SAP rendszer 
általános informatikai és alkalmazás kontrolljainak minősí-
tését a BEL „megfelelőnek” találta.

4. Humánkockázatkezelés: Vagyonnyilatkozat-tétel, benn-
fentes információk kezelése és összeférhetetlenségi szabá-
lyok (25/2018. számú vizsgálat)

Az audit célja volt megvizsgálni a vagyonnyilatkozat-tétel 
szabályozását, gyakorlatát, a bennfentes információk ke-
zelését, az összeférhetetlenségi szabályok betartását és 
a kapcsolódó kontrollok megfelelő működését. A vizsgált 
folyamat a BEL értékelése alapján „jó” minősítésű.

5. IT Security Management – Protection against Cyber 
Threaths (29/2018. számú vizsgálat)
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Vizsgálatunk során értékeltük azt, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank megfelelő eljárásokkal, eszközökkel és ellenőrzésekkel 
rendelkezik a számítógépes fenyegetésekkel szembeni vé-
dekezésre, továbbá a fenyegetések felderítésére, kezelésére 
és a kapcsolódó kockázatok megfelelő kezelésére. A vizsgá-
latot az ESCB IAC által összeállított IAC 18/032-SC/EC/SSM 
számú vizsgálati program alapján végeztük. Összességében 
a vizsgált folyamatok Belső ellenőrzési főosztály értékelése 
alapján „jó” besorolást értek el. (2018-ról áthúzódó vizsgá-
lat, a jelentés 2018. februárjában kiadásra került.)

6. Változáskezelés (31/2018. számú vizsgálat) 

A vizsgálat célja meggyőződni az informatikai változáskeze-
lési folyamat szabályozottságáról, a folyamatok kontrollált-
ságáról és nyomon követhetőségéről, valamint a változá-
sokhoz kapcsolódó kockázatok kezeléséről (a jelentés kiadás 
alatt). 

7. A GIRO Zrt. irányítási, gazdálkodási, és működési rend-
szerének ellenőrzése (1/2019. sz. vizsgálat)

Az audit célja volt ellenőrizni az MNB tulajdonában álló le-
ányvállalat irányítási, gazdálkodási és működési rendszerét; 
meggyőződni a kapcsolódó folyamatok szabályozottságáról, 
kontrolláltságáról, hatékonyságáról, valamint a nyomon kö-
vethetőségről és időbeliségről. A GIrO Zrt. irányítási, gazdál-
kodási és működési rendszere a Belső ellenőrzési főosztály 
értékelése alapján „jó” minősítésű, amely a KBEr Belső 
ellenőrzési bizottságban (IAC) alkalmazott értékelési skála 
legjobb kategóriája.
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