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Iktatószám: NGM/4636/2/2013. Válasz a K/10008. számú írásbeli kérdésére :
„Van e falelőse a magyarországi
aranytartalék értékesítésének, avagy hova
tűnt a Magyar Nemzeti Bankban á ►ld, 1990-
ben több mint 60 tonnányira rúgó aranyrú d
készletünk és egyéb szinesfém tartalékunk,
de főképpen annak ellenértéke?”

Baráth Zsolt
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az aranytartalék legnagyobb részének eladása az 1990-ben m űködő jegybank i
vezetés döntése volt . A közgazdaságtudományban abban az időszakban általánosan
elterjedt nézet szerint miután 1971-ben utolsó valutaként megsz űnt a dollár aranyra
válthatósága és 1974-ben az IMF hivatalosan is kimondta az arany demonetizálásá t
— tehát az arany pénzfunkcióinak megszűnését —, a jegybankoknak és nemzetköz i
pénzügyi intézményeknek fokozatosan célszerű leépíteni aranytartalékukat, hisze n
az arany már nem képez fedezetet, miközben hozamot sem biztosít, így tartás a
költséges és felesleges .

Megjegyzendő továbbá, hogy miután 1980-ban az aranyár unciánkénti 850 dolláros
(2012-es dollárértékben kifejezve 2508 dollár) árral elérte történelmi maximumát, a
2000-es évek elejéig fokozatosan kb . 270 dollárra csökkent az ára, tehát az 1990-e s
370 dolláros áron történt eladás sokáig indokoltnak tűnt. Ekkor még senki sem
láthatta előre, hogy 2004-tő l a nyersanyagárak növekedése, a dollár gyengülése é s
később a nemzetközi pénzügyi- és gazdasági válság következtében jelent ősen
megnő az arany iránti kereslet, ami gyors árnövekedést eredményez (ugyanakkor az
aranyár továbbra sem érte el történelmi maximumát) .

Az aranytartalék eladása következtében a jegybanki mérleg eszközoldal a
átrendeződött, az aranytartalék csökkent, a devizatartalék n őtt. A devizatartalé k
kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban az MNB álta l
végrehajtott devizaműveletek nem nyilvánosak, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az
aranytartalék eladásának ellenértékeként kapott deviza csak kisebb részben kerül t
elköltésre, hiszen az 1990-2012 id őszak egészét tekíntve a devizatartalék összege
jelentős mértékben nőtt. Megjegyzendő továbbá, hogy az aranytartalék nem lett
volna alkalmas devizapiaci m űveletek elvégzésére, amelyekre a vizsgált időszakon
belül több alkalommal szükség volt .
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Az aranykészlet közvetlenül az MNB, közvetetten az MNB részvényeinek 100%-á t
birtokoló Magyar Állam tulajdona volt, amelynek kezelése az MNB feladata .

A jegybanki arany- és devizatartalék a magyar gazdaság külső stabilitása
védelmének eszköze, és mint azt a neve is mondja, tartalék, tehát nem használhat ó
fel fejlesztési vagy államadósság csökkentési célokra – ezt az Európai Unió
működésérő l szóló szerződés 123. cikke, illetve erre hivatkozva a Magyar Nemzet i
Bankról szóló törvény 15 . §-a expliciten meg is tiltja .

Budapest, 2013 . február A." .
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