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Tisztelt Képviselő úr !

„Milyen közfeladatokat látnak el az MNB alapítványai?” címmel benyújtott K/2883 számú írásbeli kérdésére
válaszolva a következő tájékoztatást adom :

A válaszadás szempontjából kiemelt jelent őségére tekintettel, mindenekel ő tt szeretném felhívni Képvisel ő ú r
figyelmét egy látszólag szemantikai, de valójában lényeges tartalmi különbségre, amely a közfeladatok ellátása ,
illető leg a közérdekű, közcélú tevékenységek folytatása között áll fenn . Álláspontom szerint ugyanis közfeladato t
ellátó szervezetnek, illetve személynek az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályba n
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó jogalanyok min ősülnek .

Kétségtelen tény, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanktörvényben meghatározott feladat- é s
hatáskörében közfeladatot lát el, a 2013 . évi CXXXIX . törvény (MNB törvény) 4 . § (1)-(5) és (9) bekezdés szerint i
feladatok ellátására pedig az MNB kizárólagosan jogosult . Emellett fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy az MN B
törvény megkülönbözteti a jegybank alapvet ő és egyéb feladatait, amelyeket - jogszabályban meghatározotta k
szerínt - csak els ődleges célja és alapvet ő feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat . E
rendelkezéseknek megfelel ően az MNB törvény egyértelm űen megkülönbözteti és elkülöníti az MNB és az MNB álta l
alapított gazdálkodó szervezetek, alapítványok tevékenységét .

Ezt az álláspontot támasztja egyértelm űen alá az MNB törvény 162 . § (2) bekezdésének megfogalmazása, miszerin t
az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban alapítványt hozhat létre . A normaszöveg az alapítványo k
létrehozatalával kapcsolatban egyértelm űen azt a kett ős feltételt támasztja, hogy egyrészt az alapítvány i
tevékenységnek összhangban kell állnia az MNB feladataival, másrészt nem veszélyeztetheti az MNB els ődlege s
célját, az árstabilitás meg ő rzését .

Képviselő úr figyelmébe ajánlom, hogy az MNB az elmúlt évtizedekben is számos különböz ő célú alapítványt hozott
létre, az alapítványi célok megvalósítása érdekében pedig alapítói vagyont, a működés biztosítására adományt,
támogatást és infrastruktúrát biztosított . Tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy az MNB a korábbi jegybank elnökö k
vezetése alatt alapítóként az alábbi alapítványokban vett részt :

• Alapítvány a Közjóért,
• „Pénziránytű —Alapítvány a tudatos pénzügyekért"(Pénzirányt ű Alapítvány) ,
• Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány ,
• Riesz Miklós Alapítvány,
• Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány ,
• Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,
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• Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért ,
• Közgazdasági Szemle Alapítvány ,
• Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Központja ,
• "Egészség a legnagyobb érték" Alapítvány,
• FÉKÜT a Gyermekekért, a Közleked ők Biztonságáért Alapítvány ,
• Európai Szemle Alapítvány,
• Közgazda Alapítvány,
• Magyar Modernizációért Alapítvány,
e 110 éves Csány Szakközépiskoláért Alapítvány .

A korábbi évek gyakorlatától eltér ően az MNB jelenlegi vezetése arra törekszik, hogy az alapítványi célo k
megvalósítása ne esetlegesen, széttagolt és azonos célokat párhuzamosan megvalósító intézményrendsze r
keretében történjen, hanem egységes célrendszer mentén, egymásra épül ő szervezeti háló keretében . Ennek
megfelel ően hirdette meg az MNB a Pallas Athéné Közgondolkodási Programját és alapította meg a Pallas Athén é
alapítványokat . A Pallas Athéné Közgondolkodási Program kiemelt célja, hogy a szakemberek számára elérhet ővé
váljanak a közgazdaságtan új megközelítései, a Program emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és
növelje az általános közgazdasági m űveltséget oktatási programok szervezésével, kiemelked ő tehetségek egyén i
gondozásával és olyan képz ő műhelyek (nemzetközi szint ű doktori iskola, kutatóközpont) létrehozásával, amelyeke t
közvetlenül a jegybank vagy az általa alapított intézmények irányítanak .

Az alapítványok ezirányú célja és tevékenysége teljes mértékben összhangban van az MNB feladataival, hiszen a z
MNB-nek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásának biztosítását [MNB törvény 3 . § (2) bekezdés], illet ő leg a
pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vev ők érdekeinek védelmét [MNB törvény 4 . § (9 )
bekezdés d) pont és 44 . § (3) bekezdés] jelent ősen javítja és hatékonyan szolgálhatja a pénzügyi kultúra erősítésével ,
terjesztésével kapcsolatos alapítványi tevékenység, anélkül, hogy az sértené vagy veszélyeztetné az MNB elsődlege s
célját, azaz az árstabilitás elérését és fenntartását .

A fentiekben kifejtettekre is figyelemmel tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy a kérdésében megjelölt alapítványok a z
alábbi célok megvalósítására jöttek létre :

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány célj a

a) a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, el ősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamin t
interdiszciplináris kutatások el ősegítése, támogatása ;

b) a m űvelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése fels őoktatási intézmények, valamin t
felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolításá t
lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén ;

c) az oktatási tevékenység fejlesztése, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása ;
d) a felső fokú oktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyag i

támogatása ;
e) a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttm űködés elősegítése és támogatása, közös

projektek, programok és intézmények m ű ködtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatás i
együttműködéseinek, kapcsolatainak er ősítése ;

f) nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ;
g) a határon túli magyarság fels őoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztés i

tevékenység támogatása .

A Pailas Athéné Domus Scientiae Alapítvány célj a

a) a közgazdasági, pénzügyi szakemberek, kiemelten bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztéséne k
támogatása, elősegítése ;

b) bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki ,
valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenysé g
fejlesztésének előmozdítása, támogatása ;

c) hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása ;
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d) a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttm ű ködés el ősegítése és támogatása, közös
projektek, programok és intézmények m űködtetése .

A Dallas Athéné Domus Mentis Alapítvány célj a

a) Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása ,
elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása ;

b) a m űvelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése kecskeméti fels őoktatási intézmények,
valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve
lebonyolítását lehet ővé tev ő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén ;

c) az oktatási tevékenység fejlesztése Bács-Kiskun megyében, els ősorban Kecskeméten, valamint a
kutatóhelyek létrehozása és támogatása ;

cl) a Bács-kiskun megyei fels őoktatási intézmények és az ezekhez kapcsolódó tudományos intézménye k
szakmai és anyagi támogatása ;

e) a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttm űködés el ősegítése és támogatása, közö s
projektek, programok és intézmények m űködtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási
együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése ;

f) nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
g) a Kecskeméti Fő iskolával közösen a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolód ó

tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása .

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány célja

a) a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása ,
elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdíszciplináris kutatások el ősegítése, támogatása ;

b) a m űvelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények,
valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetv e
lebonyolítását lehet ővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén ;

c) a határon túli, elsődlegesen Kárpát-medencei oktatási tevékenység fejlesztése, valamint kutatóhelye k
létrehozása és támogatása ;

cl) határon túlí felsőoktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyag i
támogatása ;

e) a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttm űködés el ősegítése és támogatása, közö s
projektek, programok és intézmények m űködtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási
együttm űködéseinek, kapcsolatainak er ősítése ;

f) nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ;
g) a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei magyarság fels őoktatásának, és az ehhez kapcsolód ó

tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységnek a támogatása .

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány célj a

a) olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitika i
tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdaság i
fejl ődésének előmozdítását ;

b) a geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint pl . ágazati és politikai trendek, biztonságpolitika ,
gazdaságtörténet, városfejlődés, stb . mélyebb feltárásának ösztönzése és nyomon követése ;

c) a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetköz i
geostratégiai intézetekkel („think tank" m űhelyekkel) való együttm űködések ösztönzése és nemzetköz i
programokban való magyar részvétel el ősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása ;

d) a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakért ők, stratégíai gondolkodók hálózatának kiépítése , és
Magyarországra hívása ;

e) gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és
társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése ;

f) gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl . m űhelymunkák és
kutatócsoportok, fórumok támogatásával ;

g) geostratégiai és geopolitikai íntézmény kiépítése m űhelyek bevonásával ;
h) geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése ;
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í) a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikáva l
kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata ;

j) a legjelentősebb nemzetközi szakirodalmak megjelentetése magyar nyelven .

Tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy a Közgondolkodási Programról és az MNB társadalmi felel ősségvállalás i
tevékenységér ő l részletesebben az MNB honlapján tájékozódhat .

fhttp ://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/A jegybank/mnbhu_a jelelos jegybank/MNB Tarsadalrnisprea
d Iow.pdfJ

Képvisel ő úrnak az alapítványok „gyakorlatban is észlelhet ő eredményeire” vonatkozó kérdését illetően önmagába n
azt a tényt is eredménynek tekintem, hogy sikerült széleskör ű szakmai és társadalmi érdeklődést kelteni a Palla s
Athéné Közgondolkodási Program iránt és megindult a párbeszéd és az együttműködés számos felsőoktatás i
intézménnyel, továbbá fontos lépéseket tettünk hazai és külföldi kutatókkal való együttm űködés kialakítása irányáb a
a jegybank számára fontos elméleti és gazdaságpolitikai témák színvonalas elemzése és kutatása érdekében .

Emellett — amínt azt feltehet ően Képvisel ő úr Is észrevette — a MNB rendszeresen saját szakmai kiadványokkal ,
publikációkkal, tudományos cikkekkel, gazdaságpolitikai elemzésekkel, valamint egyéb ismeretterjeszt ő
dokumentumokkal jelentkezík és segíti a magyar közgazdasági kutatások és elemzések színvonalának emelését .

Mindezeken túlmenően az alapítványok meghirdették els ő hallgatói és kutatói ösztöndíj programjaikat, publikációs
lehetőséget biztosítanak PhD hallgatók számára és egyéb módon támogatják a kutatómunkához szükséges feltétele k
biztosítását .

Tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy az alapítványok egyebekben a m űködésükr ő l, vagyoní, pénzügyi és jövedelm i
helyzetükrő l a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel ően, az üzleti év könyveinek lezárását követ ően, az üzleti év
utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal elkészített beszámolóikban fognak tájékoztatást adni .
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