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Tisztelt Elnök úr!

Köszönettel megkaptam levelét az MNB alapítványok állampapír-vásárlásainak a monetáris
finanszírozás tilalmára vonatkozó szabályokkal való összhangját, illetve az Eximbank
államháztartási körbe sorolását illetően . Feltett kérdései kapcsán az alábbiakról tájékoztatom
Elnök Urat .
Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy az Elnök úr kérdéseiben megjelenő állítás az MNB
alapítványok állampapír-vásárlásaival kapcsolatosan, miszerint azok a monetáris
finanszírozás tilalmába ütköznek, tudomásom szerint mindeddig egyetlen szerv sem
állapította meg .
Az EKB levélben is idézett éves jelentéseiben említésre került ugyan a problémakör, azonban
a 2015-ös jelentésben foglaltak szerint az EKB bár vizsgálta a kérdéskört, nem bizonyosodott
meg arról, hogy az alapítványok tevékenysége ütközik a monetáris finanszírozás tilalmával,
így az a továbbiakban is vizsgálat tárgya marad .
A fentieknek megfelelően szankcionálásra sem került sor. Ennek fényében jelen pillanatban
nem látom szükségét az NGM részéről további lépések megtételének . A felvetett kérdés
egyébként is az EKB és az MNB hatáskörébe tartozik, a központi bankok a kormányzattól
független intézményként működnek . Fontos ezen kívül megjegyezni, hogy a hazai
hiányfinanszírozás az alapítványok államkötvény-vásárlása nélkül is gördülékenyen
működik, stabil alapokon nyugszik, a hitelintézetek, valamint a lakosság körében is egyre
vonzóbb az állampapír-vásárlás .
Elnök úr konkrét kérdéseiben ugyan nem, ám levelében szerepel az Eximbank kormányzati
szektorba sorolásának ügye . Ezzel kapcsolatosan álláspontunk szerint az átsorolás nem jogos,
mivel a kamattámogatási rendszer az exportőröket szolgálja, a bank döntési mechanizmusa
pedig megfelelően elkülönült a kormányzattól . Az Eximbank nem visel ún . foglyul ejtett
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(„captive") intézményi jegyeket, autonóm döntéshozó és kockázatviselő, minden tekintetben
megfelel a pénzügyi intézmény kategóriának, illetve a hitelfelvételeire vállalt állami
jogszabályi garancia léte sem kritérium a kormányzati besoroláshoz . Itt ragadom meg a
lehetőséget, hogy hangsúlyozzam, az Eximbank hiteleinek többsége kereskedelmi bankoknak
nyújtott refinanszírozási hitel, vagyis a végső finanszírozási döntést nem az Eximbank hozza
és a hitel kockázatát sem ő viseli .
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét .
Budapest, 2016 . május
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