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Bevezető 
 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB-
törvény) 2002. július 27-i módosítása az 52/A-52/D. § beiktatásával egy év szünetet 
követően ismét létrehozta a felügyelő bizottság (a továbbiakban röviden: fb) intéz-
ményét mint az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szervét.  
 
A felügyelő bizottság Országgyűlés által jelölt három tagját és elnökét az Ország-
gyűlés a 2002. október 24-én tartott ülésén megválasztotta, s ezt követően a másik két 
tagot a pénzügyminiszter kinevezte. 
 
Az MNB-törvény 52/D. §-a alapján a felügyelő bizottsági tag az őt megválasztó Or-
szággyűlésnek, illetőleg az őt megbízó pénzügyminiszternek tájékoztatási kötelezett-
séggel tartozik, a tájékoztatás részleteire nézve azonban sem törvény, sem más jog-
szabály nem tartalmaz további előírásokat. 
 
A felügyelő bizottság jelenleg hatályos ügyrendje – a korábbi gyakorlatot is követve – 
a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan kimondja: „Az fb tagjai – az MNB-
törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően – évente saját tevékenységükről közös 
beszámolót készítenek és azt megküldik az Országgyűlésnek, illetőleg a pénzügy-
miniszternek. Ezentúl is az fb-tag – igény szerint – tájékoztatási kötelezettséggel tar-
tozik az őt megválasztó Országgyűlésnek, illetőleg az őt megbízó pénzügymi-
niszternek.” 
 
A felügyelő bizottság tagjainak mostani közös beszámolója az fb megalakulásától 
(2002 novemberétől) a jelen beszámoló elkészítéséig (2003 júniusáig) terjedő idő-
szakot öleli fel.  
 
Az fb a rendelkezésére álló rövid idő alatt is törekedett az MNB gazdálkodásának 
lehetőleg teljes körű áttekintésére a hatáskörébe tartozó kérdésekben. 
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Összefoglaló Összefoglaló 
a felügyelő bizottság megállapításairól a felügyelő bizottság megállapításairól 

  
  
A felügyelő bizottság a jegybanktörvény módosítása és tagjainak megválasztása, illet-
ve kinevezése után 2002 novemberében kezdte meg működését. A tevékenység vég-
zésének szervezeti, ügyrendi és szabályozási keretei az MNB-nél fokozatosan ala-
kultak ki, de a folyamat a beszámoló elkészítéséig lezárult. 

A felügyelő bizottság a jegybanktörvény módosítása és tagjainak megválasztása, illet-
ve kinevezése után 2002 novemberében kezdte meg működését. A tevékenység vég-
zésének szervezeti, ügyrendi és szabályozási keretei az MNB-nél fokozatosan ala-
kultak ki, de a folyamat a beszámoló elkészítéséig lezárult. 
  
Az MNB Igazgatóságával alapvetően korrekt együttműködés alakult ki, bár néhány 
ügyben voltak hatásköri viták, illetve eltérő értékelések. 
Az MNB Igazgatóságával alapvetően korrekt együttműködés alakult ki, bár néhány 
ügyben voltak hatásköri viták, illetve eltérő értékelések. 
  
A felügyelő bizottság a jegybanktörvény előírásaival és a gazdasági társaságokra jel-
lemző gyakorlattal összhangban átvette a belső ellenőrzés irányítását. 
A felügyelő bizottság a jegybanktörvény előírásaival és a gazdasági társaságokra jel-
lemző gyakorlattal összhangban átvette a belső ellenőrzés irányítását. 
  
A felügyelő bizottság a tevékenységének megkezdésekor általános áttekintést kívánt 
szerezni az MNB működéséről, ezért egyenként napirendjére tűzte a hatáskörébe 
tartozó egyes gazdálkodási területek helyzetét a legfontosabb jellemzők feltárásának 
céljával. A felügyelő bizottság eddigi működése során szerzett lényegesebb tapasz-
talatok, megállapítások az alábbiakban összegezhetők: 

A felügyelő bizottság a tevékenységének megkezdésekor általános áttekintést kívánt 
szerezni az MNB működéséről, ezért egyenként napirendjére tűzte a hatáskörébe 
tartozó egyes gazdálkodási területek helyzetét a legfontosabb jellemzők feltárásának 
céljával. A felügyelő bizottság eddigi működése során szerzett lényegesebb tapasz-
talatok, megállapítások az alábbiakban összegezhetők: 
  
1. A felügyelő bizottság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget 

téve megvizsgálta a Magyar Nemzeti Bank 2002. évi beszámolójának, illetve ered-
ménykimutatásának az fb hatáskörébe tartozó részeit, s a jelentésében foglaltak 
figyelembevételével az MNB 2003. évi rendes Közgyűlésének elfogadásra aján-
lotta azokat. A Közgyűlés az fb ajánlásának megfelelően 2003. május 22-én hatá-
rozatot hozott a Magyar Nemzeti Bank 2002. évi beszámolójának elfogadásáról. 

1. A felügyelő bizottság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget 
téve megvizsgálta a Magyar Nemzeti Bank 2002. évi beszámolójának, illetve ered-
ménykimutatásának az fb hatáskörébe tartozó részeit, s a jelentésében foglaltak 
figyelembevételével az MNB 2003. évi rendes Közgyűlésének elfogadásra aján-
lotta azokat. A Közgyűlés az fb ajánlásának megfelelően 2003. május 22-én hatá-
rozatot hozott a Magyar Nemzeti Bank 2002. évi beszámolójának elfogadásáról. 

  
2. A belső gazdálkodás általános áttekintése során a felügyelő bizottság azt tapasz-

talta, hogy a pénzügyi szabályozottság és kontrollkörnyezet megfelelőek, bár a 
végrehajtásra vonatkozó némelyik utasítás csak késedelemmel készült el. Kifogás 
merült fel viszont a pénzügyi tervezéssel kapcsolatosan, különösen a tervezési 
metodikát illetően. 

2. A belső gazdálkodás általános áttekintése során a felügyelő bizottság azt tapasz-
talta, hogy a pénzügyi szabályozottság és kontrollkörnyezet megfelelőek, bár a 
végrehajtásra vonatkozó némelyik utasítás csak késedelemmel készült el. Kifogás 
merült fel viszont a pénzügyi tervezéssel kapcsolatosan, különösen a tervezési 
metodikát illetően. 

  
2002-ben a működési költségek több mint 1 milliárd forinttal maradtak el a terve-
zettől, a beruházási költségkeret kihasználtsága pedig a 40%-ot sem érte el. 
2002-ben a működési költségek több mint 1 milliárd forinttal maradtak el a terve-
zettől, a beruházási költségkeret kihasználtsága pedig a 40%-ot sem érte el. 

  
A 2002. évi banküzemi működési költségek és ráfordítások a 2001. évi tény-
számokhoz viszonyítva ugyanakkor közel 2 milliárd forinttal csökkentek, amely-
ben a személyi jellegű ráfordítások mintegy 780 millió forint összegű mérsék-
lődése meghatározó volt. 

A 2002. évi banküzemi működési költségek és ráfordítások a 2001. évi tény-
számokhoz viszonyítva ugyanakkor közel 2 milliárd forinttal csökkentek, amely-
ben a személyi jellegű ráfordítások mintegy 780 millió forint összegű mérsék-
lődése meghatározó volt. 
  
A felügyelő bizottság az ésszerű szervezeti, folyamatszervezési és takarékossági 
intézkedésekkel elért megtakarításokat üdvözölte, ugyanakkor úgy vélte, hogy in-
dokolt a tervezést megalapozottabbá tenni. 

A felügyelő bizottság az ésszerű szervezeti, folyamatszervezési és takarékossági 
intézkedésekkel elért megtakarításokat üdvözölte, ugyanakkor úgy vélte, hogy in-
dokolt a tervezést megalapozottabbá tenni. 

  
3. A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének törvényi szabályozásával összhangban 

álló új szabályozási környezet kialakításában jelentős előrehaladást ért el a Bank. 
3. A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének törvényi szabályozásával összhangban 

álló új szabályozási környezet kialakításában jelentős előrehaladást ért el a Bank. 
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A kialakított alapelvek megfelelőek, ezek végrehajtásával kapcsolatban azonban 
néhány szabályzat elkészítése még várat magára, az újraszabályozás folyamata 
2003. végéig fejeződhet be. 

A kialakított alapelvek megfelelőek, ezek végrehajtásával kapcsolatban azonban 
néhány szabályzat elkészítése még várat magára, az újraszabályozás folyamata 
2003. végéig fejeződhet be. 

  
4. Az MNB humánerőforrás-gazdálkodásának áttekintése során a felügyelő bizottság 

arra a következtetésre jutott, hogy a jegybanki feladatok szűkülése, valamint a ha-
tékonysági követelmények fokozott érvényesítése miatt a létszámcsökkentés in-
dokoltan került napirendre, de a megvalósítás módja és a létszámleépítés egyszeri 
költségeinek nagysága vitathatók. 

4. Az MNB humánerőforrás-gazdálkodásának áttekintése során a felügyelő bizottság 
arra a következtetésre jutott, hogy a jegybanki feladatok szűkülése, valamint a ha-
tékonysági követelmények fokozott érvényesítése miatt a létszámcsökkentés in-
dokoltan került napirendre, de a megvalósítás módja és a létszámleépítés egyszeri 
költségeinek nagysága vitathatók. 

  
Az fb elsősorban azt kifogásolta, hogy a szervezeti átalakítás nem egy átfogó, előre 
meghatározott terv megvalósításaként, ésszerű időkereten belül történt, hanem két 
éve folyamatosan tart (esetenként egy-egy terület egymást követő többszöri áta-
lakításával). Ez a szervezet működésében állandó bizonytalansági tényezőt jelent. 

Az fb elsősorban azt kifogásolta, hogy a szervezeti átalakítás nem egy átfogó, előre 
meghatározott terv megvalósításaként, ésszerű időkereten belül történt, hanem két 
éve folyamatosan tart (esetenként egy-egy terület egymást követő többszöri áta-
lakításával). Ez a szervezet működésében állandó bizonytalansági tényezőt jelent. 
  
Az fb véleménye szerint a létszámleépítés költségei meghaladták a szükségszerű 
mértéket, mert az átszervezés során nem elsősorban a már meglévő, tapasztalt 
szakembergárdára támaszkodtak, hanem nagyarányban új munkaerőt vettek fel. A 
vezetők nagy többségének lecserélése, az apparátus összetételének igen jelentős 
megváltoztatása sem illik az európai jegybankokat jellemző személyügyi stabilitás 
gyakorlatába, de a magyar pénzügyi közszolgálatot jellemző viszonyokhoz képest 
is szokatlan. 

Az fb véleménye szerint a létszámleépítés költségei meghaladták a szükségszerű 
mértéket, mert az átszervezés során nem elsősorban a már meglévő, tapasztalt 
szakembergárdára támaszkodtak, hanem nagyarányban új munkaerőt vettek fel. A 
vezetők nagy többségének lecserélése, az apparátus összetételének igen jelentős 
megváltoztatása sem illik az európai jegybankokat jellemző személyügyi stabilitás 
gyakorlatába, de a magyar pénzügyi közszolgálatot jellemző viszonyokhoz képest 
is szokatlan. 

  
5. A felügyelő bizottság a folyamatos tulajdonosi ellenőrzési jogával élve többször is 

napirendre tűzte a tervbe vett ún. Logisztikai Központ beruházás előkészítésével 
kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Ezzel kapcsolatban hatásköri vita alakult ki 
az fb és az MNB elnöke között, akinek álláspontja szerint az fb a beruházást nem 
vizsgálhatja egyrészt annak emissziós tevékenységet is szolgáló jellegére tekin-
tettel, másrészt azért sem, mert a beruházás megvalósítására az Igazgatóság vég-
leges döntést még nem hozott.  

5. A felügyelő bizottság a folyamatos tulajdonosi ellenőrzési jogával élve többször is 
napirendre tűzte a tervbe vett ún. Logisztikai Központ beruházás előkészítésével 
kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Ezzel kapcsolatban hatásköri vita alakult ki 
az fb és az MNB elnöke között, akinek álláspontja szerint az fb a beruházást nem 
vizsgálhatja egyrészt annak emissziós tevékenységet is szolgáló jellegére tekin-
tettel, másrészt azért sem, mert a beruházás megvalósítására az Igazgatóság vég-
leges döntést még nem hozott.  

  
A felügyelő bizottság a hatásköri vita lefolytatását követően állásfoglalást fogadott 
el, amelynek lényege a következő: 
A felügyelő bizottság a hatásköri vita lefolytatását követően állásfoglalást fogadott 
el, amelynek lényege a következő: 
  
A felügyelő bizottság a részére bemutatott dokumentumok és a felügyelő bizottsági 
üléseken elhangzott információk alapján azt tapasztalta, hogy a beruházási cél 
elérését illetően mindössze egyetlen javaslat született, amely egy 10 milliárd fo-
rintot meghaladó nagyberuházás megvalósítására irányult. Az fb szerint indokolt 
lett volna más, esetleg kevesebb erőforrást igénylő, takarékosabb megoldási 
lehetőséget is megvizsgálni. Egy ilyen  – alternatív megoldást is kínáló – döntés-
előkészítő anyag hiányában a beruházás előkészítésével kapcsolatban hozott döntés 
megalapozottsága megkérdőjelezhető. 

A felügyelő bizottság a részére bemutatott dokumentumok és a felügyelő bizottsági 
üléseken elhangzott információk alapján azt tapasztalta, hogy a beruházási cél 
elérését illetően mindössze egyetlen javaslat született, amely egy 10 milliárd fo-
rintot meghaladó nagyberuházás megvalósítására irányult. Az fb szerint indokolt 
lett volna más, esetleg kevesebb erőforrást igénylő, takarékosabb megoldási 
lehetőséget is megvizsgálni. Egy ilyen  – alternatív megoldást is kínáló – döntés-
előkészítő anyag hiányában a beruházás előkészítésével kapcsolatban hozott döntés 
megalapozottsága megkérdőjelezhető. 

  
6. A felügyelő bizottság – a könyvvizsgálóval egyetértésben – kiemelkedő fontos-

ságúnak tartja a földrajzilag elkülönült számítástechnikai tartalékkapacitás létre-
hozásának gyors megoldását, amelyről az Igazgatóság 2003 tavaszán hozott 
döntést. 

6. A felügyelő bizottság – a könyvvizsgálóval egyetértésben – kiemelkedő fontos-
ságúnak tartja a földrajzilag elkülönült számítástechnikai tartalékkapacitás létre-
hozásának gyors megoldását, amelyről az Igazgatóság 2003 tavaszán hozott 
döntést. 
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7. Az fb áttekintette a peres ügyek és az MNB tulajdonában lévő érdekeltségek 
helyzetét. A kapott információk alapján ezeken a területeken nem valószínűsíthető 
komolyabb jövőbeni kockázat az MNB mérlegére nézve. 

7. Az fb áttekintette a peres ügyek és az MNB tulajdonában lévő érdekeltségek 
helyzetét. A kapott információk alapján ezeken a területeken nem valószínűsíthető 
komolyabb jövőbeni kockázat az MNB mérlegére nézve. 

  
Az egykori leánybankkal, a CW AG-val kapcsolatosan, a mérlegben megjelenő 
tételek  egyenlege  nem mutat érdemi eltérést  az MNB fb 2001-es beszámolójában 
Az egykori leánybankkal, a CW AG-val kapcsolatosan, a mérlegben megjelenő 
tételek  egyenlege  nem mutat érdemi eltérést  az MNB fb 2001-es beszámolójában 
szereplőkhöz képest, miközben a folyamat lényegében lezárult.szereplőkhöz képest, miközben a folyamat lényegében lezárult.
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Az MNB-törvény 52/A. §-ának (4) bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjai: 
 
a) az Országgyűlés által választott elnöke, 
b) az Országgyűlés által választott további három tag, 
c) a pénzügyminiszter képviselője, 
d) a pénzügyminiszter által megbízott szakértő. 
 
A választás és a megbízatás alapján a felügyelő bizottság személyi összetétele a 
következő: 
 
Elnök:             Akar László 
Tagok:             -    Baranyay László, 

- dr. Kajdi József, 
- dr. Várhegyi Éva, 
- dr. Várfalvi István mint a pénzügyminiszter képviselője 
- dr. Urbán László mint a pénzügyminiszter által megbízott szakértő. 

 
A felügyelő bizottság első (alakuló) ülését 2002. november 19-én tartotta. A felügyelő 
bizottság tagjai az MNB-törvényben előírt ún. összeférhetetlenségi és vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségüknek a jogszabályoknak megfelelően eleget tettek. 
 
Az MNB-törvény 52/B. §-a értelmében a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az 
Országgyűlés megbízatásának időtartamára szól. A felügyelő bizottság működése 
addig tart, amíg az újonnan megalakult Országgyűlés az alakuló üléstől számított 3 
hónapon belül az új felügyelő bizottsági tagokat megválasztja. Amennyiben az 
újonnan megalakult Országgyűlés az említett határidő leteltéig az új felügyelő bi-
zottsági tagokat nem választja meg, az fb működése mindaddig tart, amíg az újonnan 
megalakult Országgyűlés a felügyelő bizottság új tagjairól nem dönt. (Ha a felügyelő 
bizottság tagjának megbízatása bármely okból annak az időtartamnak az eltelte előtt 
megszűnik, amelyre a megbízatás szólt, a tag helyébe az Országgyűlés arra az 
időtartamra választja, illetve a pénzügyminiszter arra az időtartamra bízza meg az új 
személyt, amely időtartamot a megszűnt tagságot betöltő személy nem töltött ki.) 
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2. fejezet 
 

A felügyelő bizottság jogállása, hatásköre, fő feladatai 
 

A felügyelő bizottság működésére (jogállására, hatáskörére, feladataira) alapvetően az 
MNB-törvényben és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben 
foglaltak az irányadók. (Az MNB-törvény 70. §-a értelmében ugyanis a gazdasági 
társaságokról szóló törvény rendelkezéseit – figyelemmel az MNB-törvényben meg-
határozott eltérésekre – alkalmazni kell az MNB felügyelő bizottságára is.) 
 
A felügyelő bizottság MNB-törvényben meghatározott fő feladata az MNB mint 
részvénytársaság működésének folyamatos tulajdonosi ellenőrzése, hatásköre azonban 
nem terjed ki a Magyar Nemzeti Banknak az MNB-törvény 4. § (1)-(7) bekezdéseiben 
meghatározott alapvető feladataira, illetve azoknak az MNB-eredményre gyakorolt 
hatására. A felügyelő bizottság tehát nem vizsgálja: 
 
a) a monetáris politika meghatározását és megvalósítását, 
b) a bankjegy- és érmekibocsátást, 
c) a hivatalos deviza- és aranytartalék képzését és kezelését, 
d) a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban 

végzett devizaműveleteket, 
e) a belföldi fizetési és elszámolási rendszerek kialakítását és szabályozását, vala-

mint azok biztonságos és hatékony működésének támogatását, 
f) a statisztikai adatok gyűjtését és közzétételét, 
g) a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatását, valamint a pénzügyi rendszer pru-

denciális felügyeletére vonatkozó politikát és azok megvalósulását. 
 
A felügyelő bizottság haladéktalanul köteles értesíteni az Igazgatóságot, ha ellen-
őrzési tevékenysége során jogellenességet, illetőleg alapszabályba vagy közgyűlési 
határozatba ütköző tényt, mulasztást vagy visszaélést észlel. Ilyen esetekben a felü-
gyelő bizottság jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve – ha szük-
séges – annak összehívásáról maga intézkedik és egyben javaslatot tesz a Közgyűlés 
napirendjére.  
 
A felügyelő bizottság megvizsgálja a Magyar Nemzeti Bank – a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény és az annak végrehajtásáról kiadott, a Magyar Nemzeti Bank 
éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) kormányrendelet szerinti – éves beszámolóját, illetve eredmény-
kimutatását, mert az MNB Közgyűlése arról csak a felügyelő bizottság írásos jelen-
tésének birtokában határozhat. 
 
A felügyelő bizottság – a már említett korlátozással – köteles megvizsgálni a Magyar 
Nemzeti Bank Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpo-
litikai jelentést is, valamint minden olyan előterjesztést, amely az MNB Közgyű-
lésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.  
 
A felügyelő bizottság a már említett törvényi felhatalmazás alapján irányítja a belső 
ellenőrzés szervezetét, az MNB Ellenőrzési főosztályát. A főosztály vezetőjének 
kinevezése, illetőleg felmentése csak a felügyelő bizottság egyetértésével történhet. 
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Az fb az irányítási, szakmai felügyeleti jogával élve jóváhagyja a belső ellenőrzési 
munkatervet, illetve az fb-ülés napirendjére tűzi, megtárgyalja és elfogadja az Igaz-
gatósággal egyeztetett, az Ellenőrzési főosztály vizsgálati tevékenységének tapasz-
talatairól szóló beszámolókat, továbbá szükség esetén konkrét vizsgálatokat is el-
rendel. Amennyiben az MNB elnöke a belső ellenőrzés jóváhagyott munkatervén 
kívül ún. rendkívüli vizsgálatot kezdeményez, úgy azzal az fb elnöke kiegészíti az 
Ellenőrzési főosztály munkatervét, és arról a felügyelő bizottság soron következő ülé-
sén tájékoztatást ad.  
 
A felügyelő bizottság tagjai – mint ahogy arról a bevezetőben már szó volt – saját 
tevékenységükről évente közös beszámolót készítenek, és azt megküldik az Ország-
gyűlésnek, illetve a pénzügyminiszternek. 
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3. fejezet 
 

A felügyelő bizottság ügyrendje 
 
A felügyelő bizottság az ügyrendjét az alakuló ülését követő 2002. december 3-ai 
ülésén egyhangú szavazással állapította meg, amit a részvénytulajdonost képviselő 
pénzügyminiszter a 2003. január 8-án kelt, 1/2003. sz. részvényesi határozattal ha-
gyott jóvá. Az fb a jóváhagyott ügyrendjét megküldte az Országgyűlés és az Állami 
Számvevőszék elnökének, valamint az MNB könyvvizsgálójának. A hatályos ügy-
rendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Az ügyrend kialakítása során a felügyelő bizottság és a Magyar Nemzeti Bank vezetői 
között teljes egyetértés volt egy kérdés kivételével. 
 
Vita alakult ki abban, hogy az fb milyen belső ellenőri jelentéseket kapjon. Az MNB 
elnöke úgy ítélte meg, hogy a felügyelő bizottság azokat a belső ellenőri jelentéseket, 
amelyekhez nincs jogköre, nem kaphatja meg. 
 
Az fb véleménye szerint a törvény által meghatározott irányítási jogkörből kö-
vetkezően az fb-nek az összes ellenőri jelentés alapján kell tudomást szereznie arról, 
hogy az MNB-ben milyen belső ellenőrzési vizsgálatokat végeztek, még akkor is, ha 
némelyek – témájuk alapján – nem tartoznak az fb hatáskörébe. A testület az fb 
elnökének megítélésére kívánta bízni az illetékesség mérlegelését amiatt is, hogy a 
tárgyuk szerint látszólag nem az fb hatáskörébe tartozó jelentéseknek is lehetnek az 
fb-re tartozó megállapításai (pl. a szükséges beruházások, a humánerőforrás gazdál-
kodás vagy a szabályozottság szempontjából). 
 
Az fb végül a következő szöveget fogadta el: „A belső ellenőrzés által elkészített 
vizsgálati jelentéseket az fb elnöke megkapja, ezek közül az fb az általa kivá-
lasztottakat – a 2. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra tekintettel – megtárgyalja és 
szükség esetén határozatot hoz.” 
 
Ezt követően az MNB elnöke levelet küldött a pénzügyminiszternek, amelyben 
kifejtette a felügyelő bizottság ügyrendjének imént idézett részére vonatkozó eltérő 
álláspontját. 
A pénzügyminiszter ezután arról értesítette a felügyelő bizottság elnökét, hogy a 
felügyelő bizottság ügyrendjéhez fűzött észrevételeket megvizsgálta és a vonatkozó 
jogszabályi ismeretek, valamint a szakértőkkel folytatott konzultáció és körültekintő 
mérlegelés után az fb által elfogadott ügyrendet – az Alapszabály vonatkozó ren-
delkezése szerint biztosított jogkörében – az 1/2003. sz. részvényesi határozatával 
2003. január 8-án jóváhagyta. 
 
A felügyelő bizottság a 2003. február 25-i ülésén a felügyelő bizottság tagjainak 
átadott, az MNB Jogi főosztályát felügyelő ügyvezető igazgatói levélből értesült arról, 
hogy nevezett  ügyvezető igazgató 2003. január 10-i keltezéssel a pénzügyminiszter 
által jóváhagyott ügyrendet hivatalból megküldte az Európai Központi Bank Jogi 
főosztályának. Az ügyvezető igazgató a levelében jelezte azt is, hogy az ügyrend 2. § 
(8) bekezdésében foglalt rendelkezéssel az MNB nem tud egyetérteni és ebben a 
tekintetben kéri a címzett véleményét. 
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A felügyelő bizottság egybehangzó megítélése szerint sajátos és nem he-
lyeselhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a vitatott 
kérdésben nem a Közgyűlés döntését tekintette az MNB álláspontjának. 
Az fb egyhangúlag egyetértett azzal is, hogy a levelezés másolatait a felü-
gyelő bizottság elnöke által írt kísérőlevéllel a pénzügyminiszter részére 
eljuttassák. 
 

A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára e tájékoztatásra reagálva 2003. április 
10-én levelet írt az Európai Központi Bank Jogi főigazgatóságának, amelyben 
kifejezésre juttatta, hogy a magyar kormányszervek minden tekintetben tiszteletben 
tartják az MNB függetlenségét és a felügyelő bizottság ügyrendje is összhangban áll 
ezzel a független jogállással. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény ugyanis vilá-
gosan kifejti, hogy sem a törvény 4. § (1)-(7) bekezdéseiben megállapított feladatok, 
sem azok hatása az MNB eredményére nem tartozik a felügyelő bizottság ha-
táskörébe, tehát a törvény egyértelműen kimondja, hogy a felügyelő bizottság nem 
rendelkezik felhatalmazással az e területen megtett lépések tartalmi és lényegi vizs-
gálatára. Mivel az MNB belső ellenőrzési testülete a felügyelő bizottság irányítása alá 
van rendelve, az fb elnökének meg kell kapnia minden belső ellenőrzési jelentést. Az 
fb e jelentések alapján ellenőrzi akár a fent felsorolt alapvető feladatok terén is, hogy 
az MNB működése összhangban áll-e a törvényekkel, egyéb jogszabályokkal és az 
alkalmazandó belső szabályokkal. Ugyanakkor a törvény szigorúan tiltja mind az 
elnök, mind az fb más tagjai számára, hogy az MNB alapvető feladataival kapcsolatos 
tartalmi és lényegi kérdésekkel foglalkozzon (ideértve azt is, hogy azok még az fb 
napirendjére sem kerülhetnek). 
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4. fejezet 
 

A felügyelő bizottság ülésezési és döntéshozatali rendje 
 
A felügyelő bizottság a hatályos jogszabályok értelmében testületként jár el, döntéseit 
kizárólag felügyelő bizottsági ülésen hozza. Felügyelő bizottsági ülés megtartása nél-
kül az fb határozathozatalra nem jogosult. A tagok személyesen kötelesek eljárni, kép-
viseletnek nincs helye. 
 
A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik, amely a jelenlegi gya-
korlatban az MNB éves rendes közgyűlései közötti időszakokra (júniustól-májusig) 
vonatkozik. A felügyelő bizottság első munkatervét 2002. december 3-án hagyta jóvá, 
amelyet megküldött a részvénytulajdonost képviselő pénzügyminiszternek, az Ország-
gyűlés és az Állami Számvevőszék elnökének és az MNB könyvvizsgálójának. A 
2002. decembertől 2003. májusig tartó időszakra szóló munkatervet a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. (A beszámolási időszak alatt megtartott felügyelő bizottsági ülések 
időpontjai és az üléseken megtárgyalt témák felsorolása a 4. sz. mellékletben ta-
lálható.) 
 
A felügyelő bizottság 2003. május 22-én elfogadta a 2003. június – 2004. május idő-
szakra vonatkozó 3. sz. melléklet szerinti munkatervét. 
 
A felügyelő bizottság működésének szervezése az fb elnökének feladata. Az fb elnö-
ke, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag 

a) az fb jóváhagyott munkatervére támaszkodva meghatározza az ülés előzetes napi-
rendjét, felügyeli a napirendre kerülő anyagok összeállítását; 

b) összehívja és vezeti az fb üléseit; 
c) kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét; 
d) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét; 
e) két ülés között biztosítja az fb kapcsolatát az MNB elnökével, vezetőivel, valamint 

a könyvvizsgálóval és erről utólagosan tájékoztatja az fb-t; 
f) meghívás esetén tanácskozási joggal részt vesz az Igazgatóság ülésén; 
g) rendkívüli esetben – az fb felhatalmazása alapján – összehívja a Közgyűlést; az 

éves rendes közgyűléseken ismerteti az fb-nek a mérlegről, az eredménykimu-
tatásról és az MNB rendeltetésszerű működését érintő fontosabb jelentésekről 
kialakított testületi állásfoglalást; 

h) az fb felhatalmazása alapján és nevében kapcsolatot tart az fb-tagokat megválasztó 
Országgyűléssel, illetőleg annak illetékes bizottságaival, valamint a pénzügymi-
niszterrel és az Állami Számvevőszék vezetőivel; 

i) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásához szükséges 
közgyűlési, illetőleg az MNB-törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségnek 
eleget tevő országgyűlési jelentés kiadásáról. 

 
A felügyelő bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de általában havonta ülésezik. 
Az ülések összehívását az ok és cél megjelölésével az fb bármely tagja is kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az 
fb-ülés (30 napon belüli időpontra történő) összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
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Az fb üléseinek állandó meghívottjai: 

- az MNB elnöke, 
- a könyvvizsgáló, 
- az MNB elnöke által a felügyelő bizottsággal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy (felügyelő bizottsági koordinátor), 
- a belső ellenőrzés vezetője, 
- az Állami Számvevőszék képviselője. 

 
Az fb elnöke – vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag – 
az egyes napirendek tárgyalásához további személyeket is meghívhat. 
 
A felügyelő bizottság az ülés megkezdésekor dönt a végleges napirend meghatá-
rozásáról. Az előzetes napirendi javaslatban nem szereplő kérdés csak akkor vehető 
fel napirendre, ha ahhoz az fb valamennyi tagja hozzájárul, illetőleg ha csak tájé-
koztató jellegű, döntést nem igénylő témáról van szó. 
 
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen 
van. Az fb a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A korábbi 
fb ügyrendjében szerepelt szabályozástól eltérően szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata nem dönt. 
 
A felügyelő bizottság által vizsgált kérdésben a személyében, illetve a személyéhez 
kapcsolható intézmény révén érintett fb-tag az adott napirend megtárgyalásában, vala-
mint az azzal kapcsolatos határozathozatalban nem vehet részt. 
 
Az fb zárt ülést is tarthat, amelyet bármely fb-tag kezdeményezhet, és amiről az fb 
vita nélkül dönt. Ezeken a zárt üléseken csak az fb tagjai vehetnek részt. 
 
A felügyelő bizottság üléséről a felügyelő bizottsági titkárság készíti a jegyzőkönyvet, 
amely tartalmazza a hozzászólások, illetve a vita lényegét, a hozott határozatokat, a 
szavazati arányokat (kérésre a szavazatok név szerinti megjelölésével). Az fb bár-
melyik tagja kérheti szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Az fb tagok jogosultak az 
eltérő álláspontjukat tartalmazó írásbeli nyilatkozatukat a jegyzőkönyvhöz csatolni. A 
jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvet hitelesítő felügyelő bi-
zottsági tag aláírásával 10 munkanapon belül kell véglegesíteni. 
 
Az ülésekről készült jegyzőkönyveket megkapják: 

a) az fb tagjai, 
b) az MNB elnöke, 
c) az MNB alelnökei, 
d) a felügyelő bizottsági koordinátor, 
e) az Állami Számvevőszék elnöke, 
f) a könyvvizsgáló, 
g) az fb titkárságának vezetője. 
 
A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet csak az fb tagjai kapják meg. 
 
A felügyelő bizottság – a titoktartási kötelezettség betartásával – közlemény for-
májában vagy más módon, üléséről a nyilvánosságot tájékoztathatja. A közlemény 
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szövegét az fb hagyja jóvá. Az fb üléséről szóló közlemény kiadására, illetőleg az 
ülésről a nyilvánosság más módon történő tájékoztatására a felügyelő bizottság 
elnöke, vagy az általa felkért fb-tag jogosult. A felügyelő bizottság munkájáról szóló 
általános tájékoztatás joga viszont bármelyik fb-tagot megilleti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 



5. fejezet 
 

A felügyelő bizottság kapcsolatrendszere 
 
A felügyelő bizottság és az Országgyűlés 
 
A felügyelő bizottság az éves munkatervét tájékoztatásul megküldi a részvénytulaj-
donost képviselő pénzügyminiszter és az Állami Számvevőszék elnöke mellett az 
Országgyűlés elnökének is.  
 
Az Országgyűlés alapvetően a felügyelő bizottság tagjai által készített közös be-
számoló alapján tájékozódik a felügyelő bizottság munkájának eredményéről. Az 
Országgyűlés elnöke az fb elnökének kérdésére válaszoló levelében a Gazdasági bi-
zottságot, valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottságot jelölte ki az fb-vel 
kapcsolatos ügyek tárgyalására. 
 
 
A felügyelő bizottság kapcsolata az Állami Számvevőszékkel 
 
Az Állami Számvevőszék elnöke személyesen részt vett az fb alakuló ülésén. Ekkor 
megállapodás született az együttműködés formáiról. 
 
Az Állami Számvevőszék elnökének képviselője állandó meghívottként részt vehet a 
Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsági ülésein. Az Állami Számvevőszék elnöke 
tájékoztatásul megkapja a felügyelő bizottság ügyrendjét, munkatervét és az ülésekről 
készült jegyzőkönyveket. 
 
Az Állami Számvevőszék rendszeresen megküldi az MNB-re vonatkozó saját mun-
katervét és ellenőrzési programját az MNB felügyelő bizottságának, amely – ese-
tenként – javaslatot tesz annak kiegészítésére. 
 
A felügyelő bizottság az Állami Számvevőszéknek az MNB ellenőrzése során tett 
észrevételeit, javaslatait a belső ellenőri megállapításokkal azonosan kezeli, így nyo-
mon követi az ún. realizáló intézkedések megvalósulását. 
 
A Magyar Nemzeti Bank számvevőszéki ellenőrzését végző munkacsoport vezetőivel 
a felügyelő bizottság képviselője esetenként konzultációkat folytat. 
 
 
A felügyelő bizottság és a pénzügyminiszter 
 
Az MNB-törvény értelmében a felügyelő bizottság pénzügyminiszter által megbízott 
tagjai tájékoztatással tartoznak az őket megbízó pénzügyminiszternek. A felügyelő 
bizottság ügyrendje az Országgyűlés által választott és a pénzügyminiszter által 
megbízott testületi tagok közös beszámolóját írja elő, amit az Országgyűlés és a 
pénzügyminiszter egyaránt megkap. 
 
A felügyelő bizottság esetenként a folyamatos tulajdonosi ellenőrzés szerveként 
rendkívüli tájékoztatást adott a pénzügyminiszternek. 
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A Közgyűlés és a felügyelő bizottság 
 
A Közgyűlés az MNB legfőbb döntéshozatali szerve. Annak ellenére, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank a jegybanktörvény értelmében részvénytársasági formában működő 
jogi személy, az MNB felügyelő bizottságának tagjait – úgy mint az elnökét – nem a 
részvénytársaság (vagyis a Közgyűlés), hanem az Országgyűlés választja, illetve a 
pénzügyminiszter bízza meg. 
 
A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek és felszólalhatnak az 
MNB Közgyűlésén. A felügyelő bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tag az 
MNB Közgyűlésén ismerteti a felügyelő bizottságnak a mérlegről, az eredmény-
kimutatásról, valamint az MNB rendeltetésszerű működését érintő fontosabb jelen-
tésekről kialakított állásfoglalását. Az éves beszámolóról, illetve az eredménykimu-
tatásról a Közgyűlés kizárólag a felügyelő bizottság írásos jelentésének birtokában 
határoz. 
 
Az Igazgatóság és a felügyelő bizottság 
 
Az Igazgatóság, amely a Bank elnökéből és alelnökeiből áll mint a Bank ügyvezető 
szerve, felelős az MNB működésének irányításáért. A felügyelő bizottság elnöke vagy 
akadályoztatása esetén a felügyelő bizottság egyik tagja részt vesz az Igazgatóság 
ülésein, és így a felügyelő bizottságot érintő témákról, döntésekről rendszeresen 
tájékozódik. 
 
Az MNB elnöke és az fb-koordinátor állandó meghívottja az fb üléseinek. Az egyes 
napirendek tárgyalásakor rajtuk kívül általában az MNB Igazgatóságának képvi-
seletében az illetékes ügyvezető igazgatók vannak jelen. 
 
A felügyelő bizottság kapcsolata az MNB vezetőivel 
 
A felügyelő bizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben az MNB 
Igazgatóságának tagjaitól és az MNB ügyvezető igazgatóitól szóban vagy írásban 
felvilágosítást kérhet, amelyet a megkeresett vagy az általa kijelölt személy ad meg. A 
felügyelő bizottságnak ez a jogosítványa – tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank is részvénytársaság – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 
32. §-ának (2) bekezdésén alapszik. 
 
Az fb két ülése közötti időszakban az MNB elnökével, vezetőivel, valamint a könyv-
vizsgálóval a felügyelő bizottság elnöke tartja a kapcsolatot, és arról utólagosan 
tájékoztatja a felügyelő bizottságot. 
 
Kapcsolat az MNB könyvvizsgálójával 
 
Az MNB könyvvizsgálója – akit az MNB Közgyűlése az Állami Számvevőszék 
javaslatára választ – a felügyelő bizottság üléseinek állandó meghívottja. A könyv-
vizsgálóval közvetlen kapcsolatot a felügyelő bizottság elnöke, illetve a felügyelő 
bizottság titkárságának vezetője tart. 
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A felügyelő bizottság kapcsolata a belső ellenőrzéssel 
 
A felügyelő bizottság kapcsolatát a belső ellenőrzéssel alapvetően az fb-nek – tör-
vényen alapuló – irányítási feladata határozza meg. Ennek megfelelően a felügyelő 
bizottság jóváhagyja a belső ellenőrzés munkatervét, rendszeresen megkapja a 
vizsgálati jelentéseket, amelyek alapján folyamatosan figyelemmel kíséri az ellen-
őrzési munkát és – ha szükségesnek tartja – soron kívüli vizsgálatra kéri fel az 
Ellenőrzési főosztályt. (Az MNB belső ellenőrzési tevékenységének és az irányítás 
eszközeinek részletesebb bemutatásával a 8. fejezet foglalkozik.) 
 
Kapcsolat az MNB munkavállalóival 
 
A felügyelő bizottság elnöke felvette a kapcsolatot az MNB Szakszervezetének és 
Üzemi Tanácsának képviselőjével és megállapodott vele abban, hogy a munka-
vállalók érdekeit érintő problémákról tájékoztatást kap, illetőleg az fb hatáskörébe 
tartozó kérdésekkel, felvetésekkel az MNB munkavállalói szervezetei közvetlenül is 
megkereshetik az fb tagjait. 
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6. fejezet 
 

A felügyelő bizottság működését elősegítő személyi és technikai 
feltételek, a felügyelő bizottság titkársága 

 
A felügyelő bizottság ügyrendjének 9. §-a alapján a felügyelő bizottság munkájával 
kapcsolatos egyeztetési, szervezési, valamint egyéb titkársági feladatokat a két főből 
álló titkársága látja el. A felügyelő bizottsági titkárság vezetőjének személyére a 
felügyelő bizottság 2002. december 3-án zárt ülésen tett javaslatot, míg a felügyelő 
bizottság elnöke – az fb ügyrendjében kapott jogkörénél fogva – az adminisztratív 
feladatokat ellátó alkalmazott áthelyezését 2003. január 1-jei hatállyal kérte. Az MNB 
elnöke az MNB-vel folyamatos munkaviszonyban álló munkatársak személyére 
vonatkozó javaslatokat elfogadta és így a felügyelő bizottsági titkárság gyakorlatilag 
2003. január 1-jétől kezdhette meg munkáját. 
 
A felügyelő bizottsági titkárság – a korábbi felügyelő bizottság mellett működő 
titkársággal szemben – sajátos módon nem része az MNB szervezetének. Az MNB 
Igazgatósága által 2003. május 13-án elfogadott SzMSz-módosítás szerint a felügyelő 
bizottsági titkárság a felügyelő bizottság munkájával kapcsolatos egyeztetési, 
szervezési és egyéb titkársági feladatokat lát el, gondoskodik a felügyelő bizottság 
munkavégzéséhez szükséges adminisztratív feltételek megteremtéséről, napi munka-
kapcsolatot tart az MNB munkaszervezetének képviseletében eljáró fb-kapcsolatok 
koordinátorával, az Ellenőrzési főosztály vezetőjével, valamint szervezi és koordinálja 
a felügyelő bizottság kapcsolattartását az Országgyűléssel, a Pénzügyminisztériummal 
és az Állami Számvevőszékkel. A felügyelő bizottsági titkárság vezetőjének mun-
kaviszonya keletkezését és megszűnését illetően az fb döntése és javaslata alapján az 
MNB elnöke gyakorol munkáltatói jogokat. Az MNB elnöke egyéb tekintetben nem 
munkáltató, a titkársági tevékenység szakmai irányítása és a titkárság munkafel-
adatainak megállapítása a felügyelő bizottság elnökének hatáskörébe tartozik. 
 
Az MNB elnöke ugyanakkor a felügyelő bizottsággal való munkakapcsolat segítésére 
egy – a közvetlen irányítása alá tartozó – felügyelő bizottsági koordinátort is fog-
lalkoztat. A koordinátor a felügyelő bizottsággal való banki kapcsolattartásért felelős. 
Ennek keretében kapcsolatot tart a felügyelő bizottság elnökével, a felügyelő 
bizottsági titkársággal, közvetíti a felügyelő bizottság igényeit – elsősorban az ülé-
sekre készítendő szakmai anyagok tekintetében – a Bank munkaszervezete, 
elsődlegesen az egyes szervezeti egység vezetői és/vagy ügyvezető igazgatók részére, 
továbbá rendszeresen konzultál az Ellenőrzési főosztály vezetőjével. Mindezek kap-
csán: 
 
a) részt vesz a felügyelő bizottság ülésein, – felhatalmazás esetén – képviseli, köz-

vetíti a Bank álláspontját; 
b) a felügyelő bizottság igényeit közvetíti a Bank elnöke, alelnökei, illetve az ille-

tékes szervezeti egység vezetője részére; 
c) közreműködik a felügyelő bizottság munkatervének Bankon belüli megismer-

tetésében; 
d) a felügyelő bizottság munkatervében szereplő egyes napirendekhez tartozó elő-

terjesztések elkészítését szervezi és koordinálja; 
e) nyilvántartást vezet a felügyelő bizottságnak átadott iratokról; 
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f) gondoskodik a felügyelő bizottság üléseire szóló, banki munkavállalókat érintő 
meghívóknak, illetve az ülések anyagainak a belső címzettekhez való eljut-
tatásáról; 

g) a felügyelő bizottsági ülések jegyzőkönyvének másolatait vagy kivonatát eljuttatja 
az érintett banki munkavállalóknak; 

h) napi kapcsolatot tart a felügyelő bizottság elnökével, illetve a felügyelő bizottsági 
titkársággal. 

 
Az fb ügyrendje szerint a felügyelő bizottság működésének és feladatai zavartalan 
ellátásának tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeiről az MNB gondoskodik. Ennek 
megfelelően a felügyelő bizottság a 2003. évi költségtervét 2003. február 25-i ülésén a 
2/2003. sz. határozatával 10 millió Ft összegben (500 ezer Ft tartalékkal együtt) 
állapította meg, amely összeget az MNB Igazgatósága 2003. április 8-án az MNB már 
jóváhagyott éves pénzügyi tervén belül elkülönítette. (A költségterv a személyi jellegű 
kifizetések összegét nem tartalmazza.) A költségtervben külső szakértők esetleges 
felkérésére legfeljebb 5 millió forint áll rendelkezésre. Szakértő igénybevételére eddig 
egy alkalommal, a Logisztikai beruházás ügyében felmerült hatásköri vitával 
kapcsolatban került sor. (A szakértői megbízási díjak kifizetésére minden esetben az 
fb testületi ülése adhat csak engedélyt.) 
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7. fejezet 
 

A folyamatos tulajdonosi ellenőrzés megvalósulása 
a felügyelő bizottság munkájában 

 
A felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltak alapján az MNB elnökével történt meg-
állapodás szerint, az fb elnöke állandó meghívottként – tanácskozási joggal – részt 
vesz az Igazgatóság ülésein. Akadályoztatása esetén (a rotációs elv alkalmazásával) az 
fb egy másik tagját kéri fel a részvételre. Az fb-ülésein rendszeres tájékoztatást kap a 
felügyelő bizottság többi tagja is az igazgatósági üléseken tárgyalt olyan témákról, 
illetve döntésekről, amelyek az fb hatáskörébe tartoznak. 
 
A felügyelő bizottság titkársága részben ún. média-figyelő feladatot is ellát, és jelzi az 
fb tagjainak, ha az MNB-t érintő – az fb hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozó – 
fontosabb újságcikkek jelennek meg, illetve hírek hangzanak el. A felügyelő bizottság 
ezeket, valamint saját információit mérlegeli, s ha szükségesnek tartja, tájékoztatást 
kér az MNB vezetőitől.  
 
Ilyen kérdésre egy alkalommal volt példa, amikor a Szövetség a Nemzetért Polgári 
Kör elnevezésű civil szervezet kérésére a Magyar Nemzeti Bank pénz- és értéktára 
éjszaka kinyitott azért, hogy a Polgári Kör által szervezett rendezvény lezárását 
követően az összegyűlt, 100 forintosokból álló érmemennyiséget beváltásra átvegye.  
 
Az MNB elnöke által közöltek szerint ezzel a kéréssel a rendezvény szervezői már 
előzetesen megkeresték a Bankot, hogy a rendezvény során összegyűjteni tervezett 
érméket a rendezvényt követően (munkaidőn túl) a Bank őrzésre átvegye, majd azt a 
következő munkanapon átváltsa. E kérés teljesítését a Bank elnöke engedélyezte, 
miután a pénztári tevékenységért, illetve a bankbiztonságért felelős ügyvezető 
igazgatók megvizsgálták annak megvalósíthatóságát. 
A tájékoztatás szerint az ügyletre az előírásoknak megfelelően, biztonságos körül-
mények között, a túlmunka szabályos elrendelésével, a szokásos pénzkezelési díj 
megfizetésével került sor. 
 
A felügyelő bizottság ellenőrzési tapasztalatainak zömét az éves munkatervbe felvett 
témakörök szerinti – az MNB által készített – előterjesztésekből származó, valamint 
az fb-ülések napirendjén szereplő anyagok megtárgyalása során kapott, továbbá az 
egyéb beszámolók, tájékoztatók megismeréséből szerzett információk, megállapítások 
teszik ki. A munkatervben szereplő témák tematikájához – az fb-tagok közötti 
munkamegosztás szerint – egy-egy fb tag részletező jellegű kérdésekből álló listát állít 
össze, amelyet az fb elnöke megküld az adott tárgykörben illetékes, az előterjesztés 
elkészítéséért felelős MNB vezetőnek. 
A felügyelő bizottság tagjai az ülések napirendjére tűzött anyagok tárgyalása során – 
ha szükségesnek tartják – az MNB képviselőihez további kérdéseket intéznek, illetve 
kiegészítő anyagokat kérnek. 
 
A felügyelő bizottság tájékozódásának fontos eleme a belső ellenőrzés vizsgálati 
jelentéseinek megismerése. Az ellenőrzési jelentések folyamatos figyelemmel kí-
sérése, a tulajdonosi ellenőrzés hatáskörébe tartozó egy-egy téma felügyelő bizottsági 
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ülésen való megtárgyalása szintén fontos információkat, tapasztalatokat adhat a felü-
gyelő bizottságnak. 
 
A felügyelő bizottság végső soron belső ellenőrzési célvizsgálat elrendelésére is jo-
gosult, és külső szakértőt is igénybe vehet. 
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8. fejezet 
 

A belső ellenőrzés irányítása mint a felügyelő bizottság 
törvényen alapuló másik feladata 

 
A Magyar Nemzeti Bankban a függetlenített belső ellenőrzés követelményének való 
megfelelés egyrészt abban áll, hogy önálló szervezeti egységként, közvetlenül az 
MNB elnökének felügyelete alatt Ellenőrzési főosztály működik, amelynek vezetőjét 
– a felügyelő bizottság egyetértése esetén – az elnök nevezi ki és hívhatja vissza. 
 
A belső ellenőrzés függetlensége másrészt abban is megnyilvánul, hogy vezetője és 
vezető besorolású alkalmazottai, valamint a beosztott auditorok nem bízhatók meg 
olyan feladattal, amelyet utólag ellenőrizhetnek, illetve ellenőriztethetnek. A vizs-
gálattal megbízott auditoroknak az általuk ellenőrzött szervezeti egységek vezetőitől 
személyileg és anyagilag is függetlennek kell lenniük, ugyanakkor az auditorok az 
ellenőrzéssel összefüggő megállapításaik megváltoztatására vagy azoknak az ellen-
őrzési jelentésből történő elhagyására nem utasíthatók. 
 
Az ellenőrzésben nem vehet részt az a személy, akivel szemben kizáró ok merül fel. 
Nem folytathat ellenőrzést például az, aki az ellenőrzött szervezeti egység alkal-
mazottjának közeli hozzátartozója, vagy akitől bármilyen ok miatt az ellenőrzés 
tárgyilagos lefolytatása nem várható, aki olyan feladat végrehajtását vagy szervezeti 
egységet ellenőrizne, amely feladatot korábban ő végzett vagy irányított, illetve amely 
szervezeti egységet korábban ő vezetett. Az auditor ezeket a kizáró okokat – az 
összeférhetetlenségi szabályra tekintettel – köteles haladéktalanul bejelenteni. 
 
Az Ellenőrzési főosztály mint a belső ellenőrzés függetlenített központi szerve, a 
felügyelő bizottság irányítása alatt áll. A főosztály alapvető feladata a Bank törvé-
nyes, szabályos, kockázatmenedzselt, átlátható működésének támogatása, a Bank és 
ügyfelei eszközeinek, a tulajdonos érdekeinek védelme. 
 
Alapvető feladata teljesítése érdekében a főosztály: 
 
a) az MNB valamennyi szervezeti egységénél és az MNB többségi tulajdonában álló 

társaságoknál vizsgálja a jogszabályokban és a belső szabályokban foglaltak be-
tartását; 

b) ellenőrzései során feltárja és kivizsgálja vagy kivizsgálásra javasolja az MNB 
érdekeit veszélyeztető hibákat, az esetleges visszaéléseket, ezekről jelzést ad az 
adott banki terület vezetésének, az MNB elnökének, a szakmai irányítást ellátó 
alelnöknek és a felügyelő bizottság elnökének; 

c) a vizsgálatok kapcsán feltárja az olyan helyzeteket, ahol az MNB megtaka-
rításokat eszközölhetne vagy növelhetné működése hatékonyságát; 

d) vizsgálatai során feltárja az MNB tevékenységében rejlő kockázatokat és e 
kockázatok kezelése céljából minősíti a banki rendszerekbe épített ellenőrzési 
mechanizmusokat, illetve javaslatot tesz ezek javítására, fejlesztésére; 

e) kidolgozza az MNB működési kockázatainak feltérképezési gyakorlatát a rend-
szerszerű működési kockázatkezelés megalapozásához; 

f) lefekteti az üzletfolytonossági tervezési rendszer banki belső szabályait, felügyeli 
működtetését; 

 19



g) elsősorban a kockázatok csökkentésének szempontját szem előtt tartva véle-
ményezi a belső szabályok tervezeteit, illetve javaslataival segíti a kiemelt infor-
matikai és egyéb fejlesztések tervezését; 

h) javaslatokat tesz az MNB által kiadandó külső szabályozások koncepciójához; 
i) véleményezi a Banknak megküldött, a banki tevékenységet érintő jogszabály-

tervezeteket; 
j) együttműködik az MNB által megbízott könyvvizsgálóval és az Állami Szám-

vevőszékkel. 
 
A belső ellenőrzés irányításának egyik alapvető eszköze az, hogy az Ellenőrzési 
főosztály éves ellenőrzési tervét és a munkájáról készített éves beszámolót az Igaz-
gatóság általi elfogadást követően a felügyelő bizottság hagyja jóvá. Az ellenőrzési 
terv módosítása, valamint a rendkívüli vizsgálatok beiktatása szintén csak az fb 
jóváhagyásával történhet. 
 
Az Ellenőrzési főosztály vezetője dönt a munkatervben szereplő ellenőrzési feladatok 
végrehajtásának elrendeléséről, a vizsgálatok ütemezéséről. 
 
Ha a Bank alkalmazottai, illetve vezetői részéről felmerült igény vagy egyéb 
szempont alapján indokoltnak látszik valamely területen soron kívüli (az ellenőrzési 
tervben nem ütemezett) vizsgálatot végezni, akkor a főosztály vezetője köteles az 
MNB elnökének a vizsgálatra javaslatot tenni és arról a felügyelő bizottságot tá-
jékoztatni. A tervben szereplő egyes vizsgálatok, valamint a terven felüli vizsgálatok 
soron kívüli elvégzéséről a felügyelő bizottság dönt. 
 
Az ellenőrzési terv megvalósulását a főosztályvezető az év folyamán folyamatosan 
figyelemmel kíséri, s arról havi rendszerességgel tájékoztatót készít a felügyelő bi-
zottság részére. 
 
A Magyar Nemzeti Bank függetlenített belső ellenőrzési rendjét elnöki utasítás hatá-
rozza meg, amelynek a felügyelő bizottság megalakulásával összefüggő módosítá-
sához az MNB figyelembe vette a felügyelő bizottság észrevételeit, javaslatait. A 
jelenleg érvényes elnöki utasítás tartalmazza: 
 
- a függetlenített belső ellenőrzés célját, 
- az Ellenőrzési főosztály jogállását, függetlenségét, hatáskörét, az összeférhe-

tetlenségi szabályokat, 
- a vizsgált szervezeti egységek kötelezettségeit, 
- a belső ellenőrzés munkamódszereit, az ellenőrzési módokat, 
- az ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását, 
- az ellenőrzések megállapításainak írásba foglalási szabályait, az éves ellenőrzési 

tapasztalatokról történő beszámolás rendjét, a belső ellenőrzési jelentések és be-
számolók címzettjeit, 

- az ellenőrzések megállapításaiból következő realizálási feladatokat, a végrehajtá-
sért felelős személyeket, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzését. 

 
A Magyar Nemzeti Bankban Audit bizottság is működik, amelynek elnöke az MNB 
elnöke. Tagjai az alelnökök, illetve a szakterületeket felügyelő ügyvezető igazgatók, 
továbbá az Ellenőrzési főosztály vezetője. Az Audit bizottság ülésein mint állandó 
meghívott részt vesz az MNB könyvvizsgálója, valamint a legújabb módosítás szerint 
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a jövőben a felügyelő bizottság hatáskörébe tartozó napirend esetén a felügyelő bi-
zottság elnöke vagy az általa kijelölt képviselője. 
 
Az Audit bizottság megtárgyalja a könyvvizsgálói stratégiát, ellenőrzi a korábbi dön-
tések végrehajtását, értékeli azok eredményességét. 
 
Az Audit bizottság feladata az MNB ellenőrzési rendszere (belső ellenőrzés, könyv-
vizsgáló, felügyelő bizottság, Állami Számvevőszék) által tett megállapítások ta-
pasztalatainak megtárgyalása, az éves ellenőrzési terv előzetes elfogadása, megva-
lósulásának nyomon követése. Az Audit bizottság elnöke dönt: 
 
a) a határidőre nem teljesített intézkedési tervekkel kapcsolatos további teendőkről; 
b) a felelős által nem elfogadott belső ellenőrzési megállapításokról; 
c) az egész Bankot érintő belső ellenőrzési ajánlásokról és az azokkal kapcsolatos 

esetleges intézkedésekről; 
d) a projektek és a pályázati eljárások során tapasztalt hiányosságokról, s az azok-

kal kapcsolatos esetleges intézkedésekről; 
e) a könyvvizsgáló és az Állami Számvevőszék megállapításaival kapcsolatos in-

tézkedésekről. 
 
Az Audit bizottság működésével kapcsolatos titkársági teendőket az Ellenőrzési fő-
osztály látja el. 
 
A belső ellenőrzési jelentéseket, a célvizsgálati jelentéseket és jegyzőkönyveket, 
továbbá az Ellenőrzési főosztály tevékenységéről készített beszámolókat az MNB 
elnöke, a vizsgált szervezeti egység szakmai irányítását ellátó alelnök, valamint az fb 
elnöke kapják. 
Az ellenőrzési jelentéseket megküldik a vizsgált területet irányító, illetve felügyelő 
szervezeti egységek vezetőinek és ügyvezető igazgatóinak is. 
 
A felügyelő bizottság megalakulásától az országgyűlési jelentés elkészítéséig tartó 
időszakban az Ellenőrzési főosztály 37 vizsgálatot végzett a következő témákban: 
 
1. A Győri TIG pénz- és értékkezelési tevékenységének ellenőrzése (34/2002.) 
2. A Diósgyőri Papírgyár Rt-nél lefolytatott felügyelő bizottsági vizsgálat 

(29/2002.) 
3. A 2003. évi beruházási és működési költségterv összeállítása (38/2002.) 
4. Az MNB hosszú távú adósságkezelésének informatikai vizsgálata (30/2002.) 
5. MNB Operatív Napi Jelentés informatikai rendszere utóvizsgálat (36/2002.) 
6. A fizetési mérleggel és külső adósságállománnyal kapcsolatos statisztikák elő-

állítása, a fizetési mérleg jelentések összeállítása (utóvizsgálat) (41/2002.) 
7. A Magyar Pénzverő Rt. telephelyén tárolt nemesfémek mennyiségének ellen-

őrzése (42/2002.) 
8. Monetáris statisztikák előállítása (25/2002.) 
9. Hitel/betét devizaügyletek éven belül (40/2002.) 
10. A tartalékkezelés keretében kötött opciós ügyletek (nemesfém, deviza, kötvény, 

kamatláb, futures, swap) (1/2003.) 
11. Bankjegy- és érmeszükséglet prognosztizálása, gyártási terv és bevonási program 

összeállítása, végrehajtása (2/2003.) 

 21



12. A Jegybanknál elhelyezhető forintbetét elfogadás tárgyban kiadott 21/2002. sz. 
jelentés utóvizsgálata (5/2003.) 

13. A Kondor + rendszer és környezetének informatikai vizsgálata (39/2002.) 
14. A tartalékkezelés keretében kötött rövid lejáratú swap ügyletek (4/2003.) 
15. Pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos jegybanki feladatok (7/2003.) 
16. A Debreceni TIG pénz- és értékkezelési, valamint pénzfeldolgozási tevékeny-

ségének tárgyában 2002. július 2-án kiadott jelentés utóvizsgálata (10/2003.) 
17. A Binár rendszer és környezetének informatikai vizsgálata (3/2003.) 
18. A Kecskeméti TIG pénz- és értékkezelési, valamint pénzfeldolgozási tevékeny-

ségének tárgyában kiadott 27/2002. számú jelentés utóvizsgálata (14/2003.) 
19. Nostrotükörszámla vezetés és gondozás (12/2003.) 
20. A Magyar Pénzverő Rt. telephelyén tárolt nemesfémek mennyiségének ellenőr-

zése (15/2003.) 
21. Függő, átvezetési és technikai mérlegszámlák (8/2003.) 
22. Az Euclid rendszer informatikai vizsgálata (11/2003.) 
23. Adósságkezelés, előtörlesztés (18/2003.) 
24. Hitel/betét devizaügyletek éven belül tárgyban kiadott 40/2002. sz. jelentés 

utóvizsgálata (19/2003.) 
25. MNB forintkötvény kibocsátás, forint aktív repo ügyletek, (overnight) egynapos 

fedezett hitelnyújtás 18/2002. jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv teljesí-
tésének utóvizsgálata (22/2003.) 

26. A konverziós és opciós ügyletekről szóló 13/2002. számú jelentés utóvizsgálata 
(21/2003.) 

27. A tartalékkezelés keretében végzett treasury műveletek kockázatkezelése, limit-
adminisztráció (17/2003.) 

28. A Bank átfogó kockázatkezelési rendszere tárgyban kiadott 12/2002. számú 
jelentés utóvizsgálata (20/2003.) 

29. MNB forintkötvény aukció informatikai rendszere utóvizsgálata (35/2002.) 
30. Vírusvédelmi rendszer utóvizsgálata (37/2002.) 
31. Humánkockázat-kezelés rendszere (16/2003.) 
32. Az értéktári rendszer (Actiw) (13/2003.) 
33. Az MNB külső informatikai kommunikációs csatornái I. (utóvizsgálat) 

(23/2003.) 
34. Emlékpénzérmék értékesítése és az értékesített emlékpénzérmék elszámolása a 

Magyar Pénzverő Rt-vel (9/2003.) 
35. A monetáris politika megvalósítása érdekében készített rövid távú likviditási 

előrejelzés és a likviditás figyelemmel kísérése (26/2003.) 
36. A tartalékkezelés keretében kötött hosszú lejáratú swap ügyletek (27/2003.) 
37. Az MNB GIRO folyamatainak informatikai támogatása I. (utóvizsgálat) 

(24/2003.) 
 
Ezek a jelentések jelentős részben olyan témakörűek, amelyek nem tartoznak a 
felügyelő bizottság hatáskörébe. Az fb elnöke a jelentéseket túlnyomórészt az MNB 
elnökének az alábbi tartalmú kísérőlevelével kapja: 
 
„A mellékelt vizsgálati jelentések olyan információkat tartalmaznak, amelyre az fb 
ellenőrzési hatásköre – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 
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52/A. § (3) bekezdése alapján – nem terjed ki. Ezen rendelkezésre tekintettel a vizs-
gálati jelentések és mellékletei 
 

- tartalma az fb tagjaival, illetve más személyekkel nem ismertethető, 
- tartalmát az fb nem tárgyalhatja, 
- alapján további dokumentum nem készíthető, 
- részleteiben sem sokszorosíthatóak, 

 
azok kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják.” 
 
Az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen kísérőlevéllel elküldött jelentések is több 
esetben tartalmaztak az fb hatáskörébe tartozó részügyekben megállapított hiányos-
ságot. 
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B. rész 
 

Az MNB gazdálkodásának fő jellemzői, a felügyelő bizottság 
működése során szerzett tapasztalatok 

 
 

1. fejezet 
 

Az MNB 2002. évi mérlege és eredménykimutatása 
 

 
A Közgyűlés részére benyújtott fb-jelentés elkészítése során a felügyelő bizottság 
figyelembe vette a mérleg- és eredménykimutatás adatain és a kiegészítő mellék-
letben foglaltakon kívül az Igazgatóság részletes beszámolóját, a könyvvizsgáló 
jelentését és felhasználta a saját munkájának tapasztalatait, valamint a belső ellenőrzés 
vizsgálati jelentéseiből szerzett információkat is. 
 
Mivel a felügyelő bizottságnak mint folyamatos tulajdonosi ellenőrző szervnek a 
hatásköre nem terjed ki az alapvető jegybanki feladatok ellátásának, illetve azok ered-
ményre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, az fb a mérleg- és eredménykimutatás fő 
számait alakító folyamatokat részleteiben nem vizsgálta, jelentésében csak egyes 
mérlegsorokkal, döntően a banküzemi működéssel, a létszám- és bérgazdálkodással, 
valamint a beruházásokkal foglalkozott. 
 
A felügyelő bizottság az Igazgatóság éves beszámolóját és a könyvvizsgáló jelentését 
a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta és egyben javasolta, hogy az MNB 2002. évi 
mérlegét és eredménykimutatását hagyja jóvá, továbbá azt is, hogy a mérleg-, 
valamint az eredménykimutatás főbb sorait; 
 

- a mérleg főösszegét 4 231 926 millió forintban, 
- a tárgyévi eredményt -4 886 millió forintban, 
- az eredménytartalék igénybevételét osztalékra 23 316 millió forintban, 
- a fizetett osztalékot 23 316 millió forintban, 
- a mérleg szerinti eredményt -4 886 millió forintban 
 
állapítsa meg. 

 
A Magyar Nemzeti Bank 2003. évi rendes Közgyűlése 2003. május 22-ei 1. sz. 
közgyűlési határozatával elfogadta az MNB 2002. évi üzletévéről szóló auditált éves 
beszámolóját és – az fb javaslatával egyezően – megállapította a mérleg- és ered-
ménykimutatás fő számait. 
 
Az eredmény és az osztalék alakulását az alábbi táblázat mutatja:

millió forint 
Megnevezés 2001.év 2002.év Eltérés 

Tárgyévi eredmény 3 642 -4 886 -8 528 
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 24 090 23 316 -774 
Fizetett jóváhagyott osztalék 27 732 23 316 -4 416 
Mérlegszerinti nyereség 0 -4 886 -4 886 
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2. fejezet 
 

Az MNB belső gazdálkodásának működési keretei 
 
A felügyelő bizottság a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának áttekintése során – a 
Magyar Nemzeti Bank törvényben előírt feladatainak maradéktalan és hatékony ellá-
tása érdekében – abból indult ki, hogy a belső gazdálkodásnak alapvetően a korszerű 
működési feltételek megteremtésére kell irányulnia, szem előtt tartva az ésszerű 
takarékosságot is. A biztonságos és kiszámítható működés tehát elsődleges fon-
tosságú, amelyhez jól képzett munkaerőre, színvonalas munkavégzést biztosító kör-
nyezetre és korszerű informatikai-technikai eszköztárra van szükség.  
 
A belső gazdálkodás szervezettsége, irányítása 
 
A belső gazdálkodásért és az MNB működéséért felelős bankszervek szakmai irá-
nyítását ügyvezető igazgató látja el, és alelnök felügyeli.  
 
A Magyar Nemzeti Bankban Beruházási és költséggazdálkodási bizottság (BKB) mű-
ködik, amelynek feladata a beruházási és költséggazdálkodási döntéshozatal támo-
gatása. A bizottság megtárgyalja az Igazgatóság elé terjesztendő fejlesztési és mű-
ködési költségterveket, a tervek megvalósulásáról készített évközi beszámolókat, a 
beruházási programok, illetve projektek indítására vonatkozó javaslatokat. 
 
A bizottság elnöke a belső gazdálkodást felügyelő alelnök. Tagjai az ügyvezető igaz-
gatók és a belső gazdálkodásért felelős főosztályok vezetői. 
 
A Beruházási és költséggazdálkodási bizottság szükség szerint gyakorisággal, de lega-
lább félévente ülésezik, titkársági teendőit a Kontrolling főosztály látja el. 
 
Szabályozottság és kontrollkörnyezet 
 
Az MNB-ben elnöki utasítás állapítja meg a belső gazdálkodás rendjének általános 
szabályait, valamint alapelvét (az ún. „négy szem” elvet), amely szerint az erőforrások 
igénybevételét kezdeményező felhasználó szervezeti egységek és a banki szinten gaz-
dálkodó költséggazdák együttesen felelősek a gazdálkodásért, ezáltal biztosítva az 
adott tevékenység feletti többoldalú kontrollt. 
Az elnöki utasítás előírása szerint a gazdálkodás átláthatósága és szabályozhatósága 
érdekében a belső gazdálkodás folyamatát a következő fő elemekre bontják: 
 

a) működési költségek, 
b) beruházások, 
c) bankjegy- és érmegyártás, 
d) felesleges eszközök hasznosítása, selejtezése. 

 
A belső gazdálkodás egyes elemeire vonatkozó részletes szabályokat a belső gaz-
dálkodás irányításáért felelős ügyvezető igazgatónak az utasításai tartalmazzák.  
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Az éves pénzügyi tervezés 
 

A tervezési metodikát központilag állapítják meg, amelyben költségnemenként 
iránymutatást adnak a tervezés mélységére, a tervfelbontás szintjére, a vo-
lumen-jellemzőkre, valamint magára a tervezés módjára (ami az MNB-ben 
elvileg többnyire ún. nulla bázisú tervezést jelent). 

 
A működési költségek és a beruházások éves pénzügyi tervének elkészítése, a fel-
használó szervezeti egységek igényei alapján, a költséggazdák feladata. (Költség-
gazdának nevezik azt a szervezeti egységet, amely az MNB egészére nézve felelős a 
gazdálkodás egy meghatározott területéért.) 
 
Az éves pénzügyi tervezés folyamatát tekintve két fő szakaszból áll. Az első sza-
kaszban a tervezés fő irányelveit határozzák meg, a második szakaszban történik a 
szöveges indoklással ellátott komplex számszaki terv kidolgozása, amelynek menete a 
következő: 
 

- a költséggazdák elkészítik a felhasználókkal egyeztetett terveiket, amelye-
ket a Kontrolling főosztállyal történt megvitatás után banki szinten a Be-
ruházási és költséggazdálkodási bizottság hagy jóvá; 

- a BKB által jóváhagyott pénzügyi tervet az Igazgatóság a december havi 
ülésén tárgyalja és fogadja el; 

- a költséggazdák által a jóváhagyott banki szintű tervek felhasználói cé-
lokra történő lebontásával és a felhasználó szervezeti egységek részére 
történő keretek meghatározásával zárul a tervezés menete. 

 
A beszerzések és beruházások megvalósításának rendje 
 
A beszerzések és a beruházások megvalósításának rendjét is ügyvezető igazgatói uta-
sítás szabályozza, amely az értékhatárok figyelembevételével határozza meg a kö-
vetendő eljárást. E szerint: 
 

- 100 ezer és 10 millió Ft közötti beszerzési érték esetén legalább három 
ajánlat alapján kell a beszerzési eljárást lefolytatni; 

- 10 millió Ft feletti beszerzési érték esetén pályázatot kell kiírni. 
 
A 100 millió forint értéket meghaladó beszerzéseket nyílt pályázattal, de legalább 
nyílt előpályázati eljárást követő meghívásos pályázat alapján kell kiválasztani, ame-
lyekre vonatkozó hirdetményt legalább két ízben kell közzétenni, alkalmanként két 
országos napilapban. 
 
A pályázatok formai és tartalmi követelményeinek biztosítása, illetve az eljárások 
hatékony lebonyolítása érdekében munkabizottságot jelölnek ki, amelyben a költség-
gazda szervezeti egység mellett minden jelentősebb felhasználó képviselteti magát. E 
munkabizottság feladata az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása, az aján-
latok bontása és értékelése, döntés-előkészítő anyagok készítése stb. 
 
Az ajánlatok elfogadásának feltétele, hogy megfeleljenek a szállítási határidőre, a 
használati értékre (műszaki tartalomra), a minőségre, a megbízhatóságra, továbbá az 
elvárt referenciákra vonatkozó egyedileg meghatározott követelményeknek. E köve-
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telményrendszernek eleget tevő szolgáltatók vagy szállítók közül történő választás 
során az ajánlati ár szerepe a meghatározó. 
 
A 100 ezer forintot meghaladó – ajánlatkéréshez kötött – beszerzések, valamint a 30 
millió forintot el nem érő – pályázathoz kötött – beszerzések esetében a szolgáltató 
vagy szállító kiválasztásáról a költséggazda szervezeti egység és a felhasználó 
szervezeti egység vezetője együttesen döntenek. A 30 millió forintot meghaladó be-
szerzések esetében a felügyelő ügyvezető igazgatók jogosultak dönteni. 
 
A beszerzési eljárásoknál, illetve a pályáztatások lebonyolításánál fontos szerepet kap 
az Ellenőrzési főosztály. Pályázati beszerzési forma esetén az Ellenőrzési főosztály 
standard ellenőrző lista rendelkezésre bocsátásával támogatja az eljárásra vonatkozó 
szabályok betartását, 100 millió forintot meghaladó beszerzések esetén pedig hely-
színi ellenőrzést is végez. Az Ellenőrzési főosztály vezetője által kijelölt személy 
megfigyelőként jelen van a munkabizottság ülésein, a konzultációkon és a pályázat 
bontásán. 
 
Az Ellenőrzési főosztály feladata a beszerzés szabályszerű, részrehajlásmentes le-
bonyolításának felügyelete, az ellenőrző lista kitöltése. Súlyos szabálytalanság esetén 
a főosztályvezető írásban tájékoztatja a költséggazda szervezeti egység vezetőjét és 
kezdeményezi az eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 
 
A belső gazdálkodás rendjét szabályozó elnöki utasítás a felügyelő bizottság által 
igényelt erőforrások beszerzésére is kiterjeszti az ügyvezető igazgatói utasítások ha-
tályát, az alábbi eltérésekkel: 
 

a) a felügyelő bizottság költségtervének pénzügyi fedezetét az Igazgatóság 
biztosítja a Bank éves pénzügyi tervén belül, e célra történő elkü-
lönítéssel, 

b) a felügyelő bizottság által igényelt külső tanácsadási, szakértői jellegű 
szolgáltatások beszerzésére, a beszerzési eljárásokra a banki szabályok 
nem vonatkoznak, 

c) a felügyelő bizottság által igényelt erőforrások beszerzéséhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások tekintetében a cégjegyzési, valamint a banki 
pénzügyi teljesítést lehetővé tevő utalványozási jogkört – a rendelkezésre 
álló pénzügyi keret erejéig – az Ellenőrzési főosztály és a felügyelő 
bizottsági titkárság vezetője együttesen gyakorolják. 
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3. fejezet 
 

Az MNB működési költségeinek és ráfordításainak alakulása 
 
A felügyelő bizottsági ülések napirendjén több alkalommal is szerepelt a működési 
költségek és ráfordítások alakulásának áttekintése, beleértve az évi rendes közgyűlés 
részére készített fb-jelentés tárgyalását is. Az fb ezeken az üléseken megtárgyalt anya-
gokból, ill. az MNB 2003. évi rendes éves Közgyűlése részére az Igazgatóság által 
adott beszámolóból kapott képet az MNB működési költség gazdálkodásáról. 
 
A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága 2002. évre vonatkozóan 14 455 millió forint 
összegű banküzemi működésiköltség-keretet tervezett, amelyet az előre nem látható 
kiadások fedezetére szolgáló 1 000 millió forint központitartalék-keret terhére – év 
közben – 14 742 millió forintra módosított. 
 
A 2002. évi működési költségek tényleges összege 13 507 millió forint lett, a ter-
vezettnél több mint 1 milliárd forinttal kevesebb. 
 
A banküzemi költségek és ráfordítások, valamint bevételek változása 
 

millió forint
Er.kimut. Megnevezés 2001 2002 Változás

sora
Részesedések osztaléka 608 820 212
Eszköz- és készletértékesítés bevétele 121 84 -37
Export értékesítés árbevétele 7 4 -3
Közvetített szolgáltatás bevétele 47 45 -2
Kiszámlázott szolgáltatások bevétele 52 58 6
Egyéb bevételek 12 6 -6
Rendkívüli bevételek 6 3 -3

VIII. Banküzem bevételei összesen 853 1 020 167
Anyagjellegű ráfordítás összesen 3 441 3 011 -430
Személyi jellegű ráfordítás összesen 9 837 9 057 -780
Értékcsökkenési leírás 2 323 1 865 -458
Eszközök aktivált értéke -39 -56 -17
Egyéb tevékenység önköltségének átvezetése -366 -370 -4

Banküzem működési költségei összesen 15 196 13 507 -1 689
Eszközök és készletek miatti ráfordítás 155 114 -41
Kiszámlázott szolgáltatások ráfordításai 44 34 -10
Eredményt terhelő adók 23 1 -22
Térítés nélkül átadott eszközök 0 0 0
Egyéb ráfordítás 0 0 0

Banküzem működési ráfordításai összesen 222 149 -73
XVII. Banküzem működési költségei és ráfordításai mindösszesen 15 418 13 656 -1 762

 
 

A banküzemi bevételekkel csökkentett működési költségek és ráfordítások összege 12 
636 millió forintot tett ki, közel 2 milliárd forinttal kevesebbet, mint 2001-ben. A 
csökkenés – több tényező együttes hatásaként – túlnyomórészt a banküzem működési 
költségeiben következett be. 
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A működési költségek közül a személyi jellegű ráfordítások csökkentek a legmar-
kánsabban (780 millió forinttal, 8%-kal), ami elsősorban a 2002. évi átlagos állo-
mányi létszám 15,1%-os mérséklődésének a következménye. 
 
A személyi jellegű ráfordítások részletezése: 
 

millió forint
Megnevezés 2001 2002 Változás (%)

Állományba tartozók bérköltsége 5 287 4 897 -7,4
Egyéb bérköltség* 539 486 -9,8
Kifizetett bérköltség 5 826 5 383 -7,6
Korrekciós tételek összesen 26 -26
     - 2002-ben kifizetett időbeni elhatárolás 26 -26
Bérköltség 5 852 5 357 -8,5
Személyi jellegű egyéb kifizetés 1 483 1 509 1,7
Járulékok 2 502 2 191 -12,4
Személyi jellegű ráfordítás összesen 9 837 9 057 -7,9
* Egyéb bérköltség tartalmazza: a felmentési illetményre és szabadságmegváltásra, valamint az 
állományba nem tartozók és nem MNB-s munkavállalók részére kifizetett összegeket.  
 

A személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség 8,5%-kal csökkent, ugyanakkor a 
személyi jellegű egyéb kifizetés 1,7%-kal növekedett. 
 
A nem bérjellegű működési (általános) költségek – főként az IT (információ-
technológiai) és az üzemeltetési jellegűek – együttesen közel 900 millió forinttal, 
mintegy 20%-kal mérséklődtek, részben szintén a létszámcsökkentés, részben az 
egyes területeken hozott racionalizáló intézkedések, valamint a beszerzéseknél álta-
lánossá tett pályáztatási rendszer hatásaként, néhány esetben pedig a szolgáltatások 
alacsonyabb szinten való igénybevételének következményeként.  
 

A szolgáltatási színvonal visszavétele például egyes karbantartások lassúbb elvégzését, a 
nyomtatók használatának korlátozását, valamint a nyomtatók utántöltött festékpatronokkal 
történő üzemeltetését, a takarítások heti két alkalomra csökkentését, az elhelyezési feltételek 
felülvizsgálatát jelentette.  

 
E költségcsoport tényszámai a tervhez viszonyítva is 10%-os elmaradást mutatnak. 
 
A 2002. évben az üzemeltetési költségek 18%-kal (318 millió forinttal) mérséklődtek. 
A csökkenésben az üzemeltetési tevékenység átszervezése, a felesleges banki funk-
ciók megszüntetése és a mindezekből fakadó létszámcsökkenés, továbbá a pályáz-
tatási elv általánossá tétele egyaránt szerepet játszottak. E tényezők következtében: 
 

- az ingatlanokkal kapcsolatos költségek közel 19%-kal, 
- az egyéb gépek, berendezések anyag- és javítási költségei közel 17%-kal, 
- a járművek üzemeltetési költségei 26%-kal, 
- a telefon- és postaköltségek összege 28%-kal, 
- az irodaszerek és egyéb adminisztrációs anyagok felhasználásához kötődő 

költségek közel 30%-kal 
 
csökkentek. 
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Az értékcsökkenési leírás összege (1 865 millió forint) a 2001. évihez viszonyítva 
közel 22%-kal lett kevesebb, aminek elsősorban az volt az oka, hogy a meglévő 
eszközpark amortizációját folyamatosan és egyenletesen számolták el, miközben az 
elmúlt néhány év beruházásainak volumene alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 
években. 
 
Az egyéb költségek (hatósági díjak, tagdíjak, jogi költségek, audit, közgazdasági 
tanácsadás, kommunikáció, reprezentáció, kiküldetés stb.) 2002. évi együttes összege 
– a 2001. évivel közel azonos értékű – 626 millió forint volt. 
 

A felügyelő bizottság a működési költségekben – az ésszerű szervezeti, 
folyamatszervezési és takarékossági intézkedésekkel – elért jelentős meg-
takarításokat üdvözli. Ugyanakkor úgy véli, hogy a szolgáltatások ala-
csonyabb szinten való igénybevételével együtt járó költségcsökkenés 
differenciált megközelítést igényel, a tervezést pedig indokolt megalapo-
zottabbá tenni. 
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4. fejezet 
 

A humánerőforrás-gazdálkodás helyzete 
 
 
A felügyelő bizottság két ülésén is (2003. február 25-én és március 25-én) részletesen 
foglalkozott az MNB humánerőforrás-gazdálkodás helyzetével. A felügyelő bizottság 
az előterjesztések, és az üléseken elhangzottak alapján állásfoglalást fogadott el az 
MNB humánerőforrás-gazdálkodásának helyzetéről. 
 
Az MNB-ben 2002. év folyamán – a már említett jelentős mértékű szervezetra-
cionalizálási intézkedések következtében – az átlagos állományi létszám 15,1%-kal 
csökkent.  
 
2002-ben 237 főnek szűnt meg a munkaviszonya, 184 esetben az MNB kezde-
ményezésre. Ebből 141 főnek szervezeti változás miatt mondtak fel, 43 fő pedig 
hatékonyságjavítás, illetve minőségi csere miatt távozott. Ugyanakkor 2002-ben az 
MNB 70 új munkavállalóval kötött munkaszerződést, egyrészt pótlás, másrészt új 
feladatok kapcsán keletkezett munkaerőigény miatt. (Az új munkavállalók 20%-a 
vezetői munkakörbe került.) 
 
 
Az MNB-vezetők részarányának alakulása 
 
 

Zárólétszám (fő) Eltérés(fő); 
Részarány vált. (%) 

2001. év tény 2002. év tény 2002-2001 
Pozíció 

fő % fő % fő % 
Magasabb szintű 
vezető 62 5,33 40 4,07 -22 -1,27 

Vezető 158 13,59 47 4,78 -111 -8,81 
Beosztott 943 81,08 897 91,16 -46 10,08 
Összesen: 1163 100,00 984 100,00 -179 0,00 

 
 
A vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók száma 2002-ben 133 fővel 
(220-ról 87 főre) csökkent, a csökkenés jelentős részben az ún. HAY munkaköri 
struktúrára való áttérésből adódott, mivel 2002-ben kikerültek a vezetői körből a 
főosztályvezető-helyettesek, az osztályvezető-helyettesek, valamint a tanácsadók. 
Emellett egyes osztályok megszűnése, illetve a feladatok racionalizálása kapcsán is 
csökkent a vezetői munkakörök száma. 
 

Az MNB jelenlegi vezetői állományából az ügyvezető igazgatók 78%-a, a 
főosztályvezetők 63%-a és az osztályvezetők 40%-a mint új munkavállaló 
lett kinevezve. 
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A Bank személyi állományának minőségi jellemzői 
 
Iskolai végzettség 
 

 Zárólétszám (fő) Eltérés(fő); Részarány vált. 
(%) 

Iskolai végzettség 2001. év tény 2002. év tény 2002-2001 
 fő % fő % fő % 

Felsőfokú 499 42,91 442 44,92 -57 2,01 
Középfokú 604 51,93 498 50,61 -106 -1,32 
Alapfokú 60 5,16 44 4,47 -16 -0,69 

Összesen: 1163 100,00 984 100,00 -179 0,00 

 
 
A korábbi évekre jellemző tendencia, amely szerint a foglalkoztatott létszám iskolai 
végzettség szerinti megoszlása folyamatosan a magasabb képzettségűek javára tolódik 
el, 2002-ben is folytatódott. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya közel 1 
százalékponttal csökkent, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya ma-
gasabb mértékben nőtt, mint amilyen mértékben csökkent a középfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya. A 2002. évi fluktuáció tehát összességében kedve-
zően hatott a felsőfokú végzettségűek arányának növekedésére.  
 
 
Korösszetétel 
 

 Zárólétszám (fő) Eltérés(fő); Részarány 
vált. (%) 

Életkor csoport 2001. év tény 2002. év tény 2002-2001 
 fő % fő % fő % 

-30 199 17,11 174 17,68 -25 0,57 
31 – 40 374 32,16 353 35,87 -21 3,72 
41 – 50 359 30,87 294 29,88 -65 -0,99 
51 – 60 222 19,09 159 16,16 -63 -2,93 

60 év  felett 9 0,77 4 0,41 -5 -0,37 
Összesen: 1163 100,00 984 100,00 -179 0,00 
Átlagéletkor (év) 40,79 39,98 -0,81 

 
 
Az MNB-ben foglalkoztatottak átlagos életkora 2002-ben a stabil állomány termé-
szetes korosodása ellenére csökkent (40,79-ről 39,98 évre). A csökkenés mögött 
egyértelműen a fluktuációs hatás áll, amely a standard állomány természetes koro-
sodását meghaladó mértékben tudta ellensúlyozni az átlagéletkor emelkedését. (Az új 
belépők átlagos életkora a 33 éves kort kevéssel haladja meg, míg a kilépőké 46 évnél 
magasabb volt 2002-ben.) 
 
Az alábbi táblázatból látható, hogy az új belépők (70) több mint felét a 30 év alatti 
munkavállalók tették ki, s a munkaviszony megszüntetésben érintett munkavállalók 
70%-a idősebb volt 41 évesnél.  
 
2002-ben a belépők átlagéletkora közel 13 évvel volt alacsonyabb az MNB-től végleg 
távozó munkavállalókéhoz képest. 
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  Létszám (fő) Eltérés(fő); Részarány 
különbség (%) 

Életkor csoport Új belépők Munkaviszony 
megszűnés 

  

 fő % fő % fő % 
-30 39 55,71 17 7,17 22 48,54 

31 - 40 17 24,29 55 23,21 -38 1,08 
41 - 50 10 14,29 69 29,11 -59 -14,83 
51 - 60 3 4,29 85 35,86 -82 -31,58 

60 év  felett 1 1,43 11 4,64 -10 -3,21 
Összesen: 70 100,00 237 100,00 -167 0,00 
Átlagéletkor (év) 33,16 46,07 -12,91 

 
 
Nemek szerinti megoszlás 
 
A korábbi évekre jellemző az a tendencia, amely szerint a férfiak részaránya egyre 
növekszik, 2002-ben is folytatódott, s év végére arányuk meghaladta a 40%-ot. (1987-
ben a munkavállalók alig több mint egynegyede volt férfi.) Az aránynövekedés egyik 
oka az volt, hogy a munkafolyamatok racionalizálásához kapcsolódó létszám-
csökkentés – az egyszerűbb (ügyviteli jellegű) feladatok visszaszorulása következ-
tében – részben olyan munkaköröket érintett, amelyeket többségében nők töltöttek be.  
 

Nem Zárólétszám (fő) Eltérés(fő); Részarány 
vált. (%) 

 2001. év tény 2002. év tény 2002.-2001. 
 fő % fő % fő % 

Férfi 462 39,7 417 42,4 -45 2,7 
Nő 701 60,3 567 57,6 -134 -2,7 
Összesen: 1163 100 984 100 -179 0,0 

 
 
 
Az MNB-ben eltöltött szolgálati idő szerinti létszámösszetétel 
 
A jelentős mértékű fluktuáció következtében az átlagos banki munkaviszony hossza 
félévvel csökkent. A cserélődés hatásaként a 0-5 évig terjedő bankszolgálattal ren-
delkezők aránya 4,4 százalékponttal nőtt.  
 

 Zárólétszám (fő) Eltérés(fő); Részarány 
vált. (%) 

Szolgálati idő 2001. év tény 2002. év tény 2002-2001 
 fő % fő % fő % 

 0 – 5 255 21,93 259 26,32 4 4,40 
 6 – 10 313 26,91 218 22,15 -95 -4,76 
11-20 377 32,42 356 36,18 -21 3,76 

20 év  felett 218 18,74 151 15,35 -67 -3,40 
Összesen: 1163 100,00 984 100,00 -179 0,00 
Átlagos banki munkaviszony (év) 12,3 11,78 -0,52 

 
 
A 2002-ben kilépett munkavállalók közel 88%-ának 5 év, vagy annál több bank-
szolgálati munkaviszonya volt. (A 11-20 éves szolgálati idővel rendelkezők közül 
távoztak a legtöbben az MNB szervezetéből.) 
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Szolgálati idő 2002. év Munkaviszony megszüntetés 
 fő % 

 0 - 5 29 12,24 
 6 - 10 55 23,21 
11-20 96 40,51 

20 év  felett 57 24,05 

Összesen: 237 100,00 
Átlagos banki munkaviszony (év) 15,03 

 
Bérgazdálkodás 
 
A bérköltség terhére történt kifizetések 
 

   Eltérés 
Bérkifizetés Költség (ezer FT) Évek (2002;2001) 

között 
Tervhez képest 

 2001. év tény 2002. év terv 2002. év tény ezer Ft % ezer Ft %
Alapbér 3 305 266,2 3 429 979,0 3 253 244,0 -52 022,2 -1,57 -176 735,0 -5,15

Nyelvpótlék 227 107,0 -227 107,0 -100,00 0,0
Címpótlék 6 257,0 0,0 410,9 -5 846,1 -93,43 410,9

Értékkezelési pótlék 13 851,2 14 983,7 1 115,9 -12 735,3 -91,94 -13 867,8 -92,55
"E" pótlék 3 313,2 4 198,2 1 997,1 -1 316,1 -39,72 -2 201,1 -52,43

Műszakpótlék 20 382,5 26 136,0 23 568,3 3 185,8 15,63 -2 567,6 -9,82
Túlóra pótlék, készenlét, ügyelet 5 613,1 6 540,9 3 585,8 -2 027,3 -36,12 -2 955,1 -45,18

Pótlékok összesen 276 524,0 51 858,7 30 677,8 -245 846,2 -88,91 -21 180,9 -40,84
Egyéb jutalom.  0,0 16 714,0 16 714,0  16 714,0

Beosztotti fix bónusz  582 675,3 590 012,7 590 012,7  7 337,4 1,26
Beosztotti TM bónusz  402 685,1 288 568,1 288 568,1  -114 117,0 -28,34

Vezetői fix bónusz   131 901,5 138 257,5   6 356,0 4,82
Vezetői TM bónusz  94 104,4 76 683,3 76 683,3  -17 421,1 -18,51

Felsővezetői fix bónusz  372 187,6 351 384,2 325 367,4  -46 820,2 -12,58
                       Felsővezetői TM bónusz                               241 837,7 129 954,7 155 971,4  -85 866,3 -35,51

Jutalom-prémium össz. 1 731 418,9 1 825 391,7 1 587 232,8 -144 186,1 -8,33 -238 158,9 -13,05
Nem MNB-s alkalmazottak 46 353,5 26 670,9 45 467,7 -885,8 -1,91 18 796,8 70,48
Saját dolgozók egyéb bére 11 393,7 6 746,5 628,5 -10 765,2 -94,48 -6 118,0 -90,68

Felmondási ill., szab.megv. 481 481,8 349 680,0 440 036,9 -41 444,9 -8,61 90 356,9 25,84
Egyéb bér összesen 539 229,0 383 097,4 486 133,1 -53 095,9 -9,85 103 035,7 26,90
Mérleg szerinti bérköltség összesen 5 852 438,1 5 690 326,8 5 357 287,7 -495 150,4 -8,46 -333 039,1 -5,85

 
Alapbér 
 
A táblázat adatai szerint 2002-ben az előző évhez képest 52 022 ezer forinttal (1,6%-
kal) csökkent a kifizetett alapbér, ami a végrehajtott bérfejlesztés mellett döntően a 
létszámcsökkenés következménye. 
 
Az MNB felső vezetőinek bérnövelési szabályát az MNB-törvény állapítja meg. A 
törvény 53.§-ának (1) bekezdésének első mondata szerint: 
 
„Az elnök MNB-től származó tárgyévi összes keresete az elnök részére előző évre 
megállapított összes keresetnek a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nem-
zetgazdasági bruttó tárgyévi átlagkereset növekménnyel megnövelt mértéke.” 
 
A többi felső vezető keresete az elnök keresetének a százalékában van megállapítva. 

 
E bérnövelési metodika alkalmazásával jelentősen – különösen ebben az 
évben – elválik egymástól a felső vezetők és a beosztott munkavállalók 
bérnövekedési dinamikája. A felső vezetők (három kutatóintézet prog-
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nózisa alapján) előzetes béremelésben részesülnek, majd a tényszámok 
alapján, utólag a következő évben végzik el a visszamenőleges korrekciót. 
 

Egyéb személyi jellegű kifizetések 
 
2002-ben alapvető változás következett be a munkavállalók kompenzációját illetően. 
A HAY munkakör értékelési rendszerrel párhuzamosan az MNB olyan javadalmazási 
rendszert vezetett be, amely a szervezeti célokhoz való hozzájárulás szerint is 
differenciál. Az új javadalmazási rendszer filozófiája szerint a munkavállalók éves 
jövedelme kerül a középpontba, amely a bérjellegű kifizetések mellett, a költség-
térítésen kívül az egyéb juttatásokat is tartalmazza.  
 
Az MNB 2002-ben átalakította a premizálási rendszerét, áttérve az ún. bónusz 
rendszerre. Ennek lényege az, hogy a banki célokhoz való hozzájárulás mértékének 
megfelelően, differenciáltan határozzák meg az éves bónusz-összegeket (az egyéni 
célkijelölésekkel párhuzamosan). Az éves bónusz összeg egyik része fix, a másik 
részét az éves teljesítményértékelést követően teljesítménytől függően fizetik. A 
teljesítménytől függő részarány a teljes bónuszon belül, a magasabb munkaköri 
szintek felé haladva növekszik. 
 
A béren kívüli juttatások rendszere is megújult. A legfontosabb változásként az ún. 
választható béren kívüli juttatások bevezetését kell kiemelni. Az MNB ezt a juttatási 
formát az alapjuttatások fenntartása mellett vezette be, aminek a tervek szerinti egyik 
forrásául az üdülők értékesítése, illetve a korábbi üdülő-támogatások megszűnése 
szolgált. Megállapítható azonban, hogy az MNB a 391 millió Ft összegű felhasználás 
80%-át az üdülők értékesítése nélkül is kigazdálkodta. 
 
A munkavállalók a keretükből a legnagyobb összeget ruhautalványra különítették el, 
második legnagyobb összegű lekötés nyugdíjpénztári hozzájárulásra történt, s jelentős 
összeget fordítottak üdülési célra is.  
 

VBK elem megnevezése Szorzó Nettó érték Bruttó érték VBK elem 
aránya 

Nyugdíjpénztári hozzájárulás 1 115 933 383 115 933 383 29,6 

Egészségpénztári tagdíj 1 27 222 000 27 222 000 7,0 

Életbiztosítás 1,29 14 861 427 19 171 241 4,9 

Kulturjegy elszámolás 1 10 622 162 10 622 162 2,7 

Kultúra utalvány 1 422 000 422 000 0,1 

Iskolakezdési támogatás 1 832 510 832 510 0,2 

Üdülési számla elszámolás 1,76 19 298 634 33 965 596 8,7 

Szabadidősport számla elszámolása 1,76 3 619 497 6 370 315 1,6 

Egyéni képzés számla elszámolása 1,76 5 885 198 10 357 948 2,6 

Ruhautalvány 1,76 73 539 340 129 429 238 33,1 

Étkezési utalvány 1 17 549 595 17 549 595 4,5 

Egészségpénztári hozzájárulás 1,32 12 101 214 15 973 602 4,1 

Lakástakarék hozzájárulás 1,29 2 637 518 3 402 398 0,9 

Összesen:  304 524 478 391 251 989 100,0 
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A létszámleépítés költségvonzata  
 
Az MNB a 2002. évben a munkaviszony megszüntetésekkel kapcsolatban 672 millió 
forint felmentési és végkielégítési illetményt fizetett ki. (2001-ben ez a tétel 756 
millió forint volt.) 
 
2002-ben 110 fő részére fizettek végkielégítést, átlagosan 1,4 millió forintot. (2001-
ben 120 fő részére átlagosan 2,2 millió forint volt az egy főre jutó végkielégítés 
összege.) A fajlagos kifizetés csökkenésének nagyrészt az az oka, hogy a Kollektív 
Szerződés 2001. évi módosítása mérsékelte a munkáltatói rendes felmondás esetében 
a munkavállalót megillető juttatások (végkielégítés, felmondási illetmény) mértékeit, 
de az érintettek összetétele is eltérő volt, mert 2002-ben 10%-kal kevesebb vezetőt 
érintett a létszámcsökkentés. (Megjegyzendő, hogy a közös megegyezéssel megszűnt 
munkaviszony esetében a juttatás teljes összegét a bérek között számolják el.) 
 
A felügyelő bizottság a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatban egy ellensza-
vazattal (Baranyay László) az MNB humánerőforrás-gazdálkodásának helyzetéről a 
következő állásfoglalást fogadta el: 
 

Az fb az MNB által készített előterjesztés alapján áttekintette a Bank hu-
mánerőforrás-gazdálkodásának helyzetét és az alábbi megállapításokat tette: 

 
1. 2002-ben folytatódott az MNB átszervezésének és a létszám nagyarányú 

leépítésének 2001-ben megkezdett folyamata. A bemutatott adatok alap-
ján a két év alatt a 2003-ra áthúzódó létszámcsökkentéssel is számolva 
közel 500 fő távozására került sor, ami a 2000. év végi létszám 37%-a. 
Ezzel egyidejűleg 152 fő felvétele is bekövetkezett, így a létszámcsökkenés 
végső soron 25%-os. Különösen jelentős a változás a vezetői állásokban, 
így az ügyvezető igazgatók és a főosztályvezetők közel 2/3-a az elmúlt két 
évben került a jegybankhoz. 

 
2. A létszámcsökkentés a jegybanki feladatok szűkülése, valamint a haté-

konysági követelmények fokozott érvényesítése miatt indokoltan került 
napirendre, de a megvalósítás módja és a létszámleépítés egyszeri költ-
ségeinek nagysága vitathatók. 

 
- Az átszervezés nem egy átfogó, előre meghatározott terv megvaló-

sításaként, ésszerű időkereten belül történt, hanem két éve folya-
matosan tart (esetenként egy-egy terület egymást követő többszöri 
átalakításával). Ez a szervezet működésében állandó bizonytalansági 
tényezőt jelent. 
 

- Az átszervezés során nem elsősorban a már meglévő, tapasztalt szak-
embergárdára támaszkodtak, hanem nagyarányban új munkaerőt 
vettek fel. Ezért a létszámleépítés költségei meghaladták a bekö-
vetkezett létszámcsökkentésből szükségszerűen következő mértéket. 
 

- A vezetők nagy többségének lecserélése, az apparátus összetételének 
drasztikus megváltoztatása nem illik az európai jegybankokat jel-
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lemző személyügyi stabilitás gyakorlatába, de a magyar pénzügyi 
közszolgálatot jellemző viszonyokhoz képest is szokatlan. 

 
3. Az új belső értékelési és érdekeltségi rendszer működése még kívánni- 

valókat hagy maga után. Az alkalmazottak egyéni értékelési eredménye 
esetenként még a szervezeti egység munkájának értékelési eredményét 
sem tükrözi (pl. az egyik főosztály minősítése csak elfogadható volt, holott 
munkavállalóinak 90%-a legalább jó, vagy annál magasabb minősítést 
kapott). 

 
4. A dolgozók tudományos munkájának (így tudományos fokozatok szerzé-

sének, publikálásnak, szakmai fórumokon való gyakori szereplésnek) az 
ösztönzése és segítése nagyobb figyelmet igényelne a vezetés részéről. 
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5. fejezet 
 

A beruházások alakulása 
 
A Magyar Nemzeti Bank 2002. évi beruházási tevékenysége döntően az informatikai 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint az ingatlanok állagmegőrzésére és technológiai 
korszerűsítésére irányult. 
 
Az informatikai infrastruktúra fejlesztések közül jelentős a PC-s munkaállomások 
operációs rendszerének verzióváltását célzó projekt, amely várhatóan 2003 közepére 
fejeződik be, s amelyet követően kerülhet sor az informatikai rendszerfelügyelet kibő-
vítésére (belső tűzfalrendszer kialakítására, további hálózati behatolás jelző és sérülé-
kenység elemző eszközök beszerzésére).  
 
Az integrált operatív rendszerek fejlesztésében kiemelkedőnek számít 
 

- a nemzetközi fizetési rendszer megújítása (amelynek befejezése szintén 2003 
első felében várható), valamint 

- az üzletkötői terem amortizálódott rendszerelemeinek cseréje és az üzleti infor-
mációs rendszer verzióváltása. 

 
Az egyéb IT-fejlesztések közül fontos még az MNB elektronikus iratkezelési rend-
szerének kialakítása, amely projekt első fázisaként 2002-ben az operatív fizikai irattár 
valósult meg, míg a második fázisra – az informatikai rendszer kialakítására – 2003-
ban kerül sor. 
 

A felügyelő bizottság – a könyvvizsgálóval egyetértésben – kiemelkedő 
fontosságúnak tartja a földrajzilag elkülönült számítástechnikai tartalék-
kapacitás létrehozásának gyors megoldását, amelyről az Igazgatóság 2003 
tavaszán hozott döntést. 

 
2002-ben az ingatlanok állagmegőrzését és technológiai korszerűsítését szolgáló beru-
házások közül: 
 

- a központi épületek egységes beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszeré-
nek kialakítása, 

- a bankbiztonsági (tűzvédelmi, behatolásjelző, video megfigyelő) rendszerek 
korszerűsítése és a központi számítógépterem klímarendszerének rekonstruk-
ciója 

 
valósult meg. 
 
A 2002-ben megkezdett beruházások közül említést érdemel a Látogató Központ is, 
amely a tervek szerint a jelenlegi Szakkönyvtár, Érmemúzeum és kiállítóterem funk-
cióit veszi majd át a régi devizapénztár-terem helyén. E projekt befejezése ugyancsak 
2003-ban várható. 
 
Az MNB belső ellenőrzési szervezete még 2002. július 2-án az MNB egyik területi 
igazgatóságán egy fontos műszaki berendezés felszerelésének szükségességét álla-

 43



pította meg. A 2003 áprilisában végzett – eredetileg nem az fb hatáskörébe tartozónak 
minősített – utóellenőrzés során kiderült, hogy a hiányolt berendezés beszerzése és 
felszerelése nem történt meg. Miután erről az fb – a belső ellenőrzés utóvizsgálati 
jelentéséből – tudomást szerzett, tájékoztatást kért az MNB elnökétől, majd az azzal 
kapcsolatos levelezést a soron következő fb-ülés napirendjére tűzte. 
 
Az ügy tárgyalása során az MNB illetékes vezetői arról tájékoztatták a felügyelő 
bizottságot, hogy a Beruházási és költséggazdálkodási bizottság 2003. május 14-én – 
másfél hónappal az fb tájékoztatást kérő levele után – elfogadta a beruházás költség-
előirányzatát és november 30-i határidővel előírta megvalósítását. 
 

A felügyelő bizottság – tudomásul véve a tájékoztatást – kifogásolta 
egyrészt, hogy a 2003. évi beruházási terv ezt a tételt nem tartalmazta, 
másrészt azt, hogy az MNB a beruházás megvalósítására vonatkozó dön-
tését majdnem 1 év késedelemmel hozta meg. 

 
A 2002. évi beruházások alakulása: 

millió forint 
Megnevezés 2001. 

tény 
2002. 
terv 

2002. 
tény 

terv-
index  

tény-
index 

Beruházások (Logisztikai Központ nélkül) 654 2 408 953 39,6 145,7

Logisztikai Központ beruházás előkészítése 2 925 20        –         – 

Beruházások összesen 656 3 333 973 29,2 148,3

 

Az MNB 2002-re (a tervbe vett, de végleg még el nem döntött Logisztikai Központ 
beruházás nélkül) 2 408 millió forint összegben tervezett beruházásokat, de a keretből 
csak 953 millió forintot (39,6%-ot) használt fel. Az alacsony megvalósulási arány há-
rom fő okkal magyarázható: 
 

- néhány beruházási projekt (beszerzés) év közben szükségtelenné vált, a fel-
használási igények időbeli változása miatt átütemezésre került, illetve túlzottan 
húzódik; 

- a beruházások egy részénél az MNB megtakarítást ért el; 
- olyan tervezési metodikát alkalmaztak, amely szerint 2002-re vették számításba 

azoknak a beruházásoknak a teljes költségét is, amelyeknél eleve 2003-ra 
áthúzódó kifizetéssel számoltak. 

 
A felügyelő bizottság álláspontja szerint a beruházási terv- és tényszámok 
nagyfokú eltérése, a beruházási keretösszeg mindössze 40%-os felhasz-
nálása (amely szinte mindegyik költséggazda esetében tapasztalható) – a 
működési költségek tervezéséhez hasonlóan – a beruházási tervezésnél is a 
megalapozottság javítását igényli. 

 
Az MNB a már említett Logisztikai Központ beruházás előkészítésével kapcsolatos 
kiadások fedezetére 925 millió forint összegű előirányzatot szerepeltetett a 2002. évi 
beruházási tervében. Az Igazgatóság a zöldmezős nagyberuházás helyszínéül kivá-
lasztott telek lefoglalására, 2002. decemberében 20 millió forint terhet jelentő ún. 
vételi jogot biztosító szerződés megkötéséről határozott. 
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A felügyelő bizottság a folyamatos tulajdonosi ellenőrzési jogával élve 
2002. december 3-i ülésén – az MNB elnökének egyetértésével – meg-
kezdte a Logisztikai Központ beruházás előkészítési körülményeinek 
vizsgálatát. Az MNB elnöke ezt követően az fb elnökének 2003. január 15-
én írt levelében arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felügyelő bi-
zottság a szóban forgó beruházást nem vizsgálhatja. Álláspontját egyfelől 
azzal indokolta, hogy a beruházás az MNB egyik fő feladatát, az ún. 
emissziós tevékenységet szolgálja, másfelől azzal, hogy a megvalósításról 
még nem is született igazgatósági döntés. E levél kapcsán a 2003. január 
28-i ülésen hatásköri vita alakult ki a felügyelő bizottság és a Magyar 
Nemzeti Bank vezetése között. A felügyelő bizottság ugyanis az Állami 
Számvevőszék 2002. szeptemberi országgyűlési jelentéséből kiindulva, 
(amely szerint: „Az MNB Igazgatósága 2001-ben az emissziós tevékenység 
áttekintésének keretében döntött egy új emissziós, számítástechnikai és 
logisztikai központ létrehozásáról”), figyelemmel az Igazgatóság telek-
opcióra vonatkozó friss döntésére úgy vélekedett, hogy a ráadásul nem-
csak emissziós célokat szolgáló beruházás előkészítésének körülményeit a 
folyamatos tulajdonosi ellenőrzési jogánál fogva áttekintheti. Ezt a 
véleményét a független jogi irodától megrendelt szakvélemény is alátá-
masztotta. 
 
A felügyelő bizottság a hatásköri vita lefolytatását követően visszatért az 
ügyre és állásfoglalást fogadott el, amit soron kívül eljuttatott a pénz-
ügyminiszterhez és az MNB elnökéhez. Az állásfoglalás a következő: 

 
A felügyelő bizottság munkaterve szerint 2002. decemberi, majd 2003. 
februári ülésén napirendre tűzte az ún. Logisztikai Központ beruházás 
előkészítésének helyzetét. Sajnálattal állapítja meg, hogy az MNB vezetése 
a két ülés között megváltoztatta álláspontját és a beruházás még nem 
eldöntött jellegére tekintettel nem ismerte el az fb illetékességét a 
beruházási javaslat megalapozottságának értékelésében. 
 
Az fb abból indul ki, hogy az ÁSZ 2002. szeptemberi országgyűlési 
jelentésének – MNB által nem kifogásolt – összefoglalója szerint „Az 
MNB Igazgatósága 2001-ben az emissziós tevékenység áttekintésének 
keretében döntött egy új emissziós, számítástechnikai és logisztikai 
központ létrehozásáról.” Az MNB költségterve 2002-re 925 millió Ft 
előirányzatot tartalmazott, amiből 20 millió forintot költött el a projektre. 
Az MNB Igazgatósága 2002. decemberében 20 millió forint terhet jelentő 
szerződés megkötéséről határozott a kiválasztott telek lekötésére. Így a 
téma felügyelő bizottsági tárgyalásakor a meghozott döntések utólagos 
véleményezéséről, a folyamatos tulajdonosi ellenőrzési feladat törvényben 
előírt ellátásáról van szó. Emellett az fb által beszerzett független jogi 
szakvélemény szerint az adott beruházás előkészítésének vizsgálata a 
magyar törvények alapján az fb hatáskörébe tartozik. 
 
Az fb a beruházás előkészítésének decemberi áttekintése során azt 
tapasztalta, hogy a részére bemutatott javaslatok kizárólag egy több mint 
10 milliárd forintot igénylő nagyberuházás megvalósítására irányultak. 
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Ugyanakkor nem került bemutatásra olyan alternatív forgatókönyv, 
amely a szükséges emissziós, számítástechnikai és logisztikai feladatok 
más módon, nagyberuházás nélkül történő jövőbeni megoldására és ezzel 
jelentős megtakarítások elérésére vonatkozó lehetőségeket tárt volna fel. 
Egy ilyen változat mérlegelése nélkül viszont – az fb álláspontja szerint – 
a döntések megalapozottsága megkérdőjelezhető. 
 

(A felügyelő bizottságnak adott információk és az Igazgatóság ülésterve szerint a 
beruházásról – ideértve annak ütemezését is – az Igazgatóság a projekt teljes 
terjedelmére vonatkozó beruházási javaslat ismeretében 2003 áprilisában szán-
dékozott dönteni. A döntés a felügyelő bizottság országgyűlési jelentése elkészí-
tésének időpontjáig – 2003. június 12-ig – még nem született meg.) 
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6. fejezet 
 

Szabályozottság a Magyar Nemzeti Bank működésében 
 

 
A felügyelő bizottság a június 12-i ülésén áttekintette az MNB belső szabályo-
zottságának helyzetét a közelmúltban megalakult Belső szabályozási önálló osztály 
vezetőjének előterjesztése, valamint a belső ellenőrzés vizsgálati jelentéseinek a té-
mához tartozó megállapításai alapján.  
 
A szabályozottság áttekintése során az fb – az MNB működésének ellenőrzéséről 
szóló 2002. szeptemberi Állami Számvevőszéki jelentésre is tekintettel – elsősorban 
az MNB-ben folyó szabályozás-felülvizsgálat eredményéről kívánt tájékozódni. Az 
Állami Számvevőszék ugyanis 2002-ben már részletesen vizsgálta, hogy az MNB 
működése megfelel-e a törvényesség követelményeinek, alapszabálya, valamint 
szervezetét és működését alapvetően szabályozó ügyrendje és belső szabályzatai 
összhangban vannak-e a jogszabályokkal. Az ÁSZ az erről szóló jelentésében 
javasolta többek között azt is, hogy az Igazgatóság folyamatosan kísérje figyelemmel 
a szabályozás-felülvizsgálati projekt megvalósítását, és szükség szerint intézkedjék 
annak következetes végrehajtása érdekében. 
 
Az MNB elnöke 2002 májusában módosította a belső szabályozásra vonatkozó elnöki 
utasítást, amely szerint a szabályozás – megszüntetve az alelnöki utasításokat – 
kétszintűvé (elnöki és ügyvezető igazgatói utasítások) vált. A szabályozási filozófia 
változása azzal is együtt járt, hogy jelentősen csökkent az elnöki utasításokban sza-
bályozott/szabályozható tárgykörök száma, míg az ügyvezetői utasítások száma és 
tárgyköre jelentősen bővült.  
 
Ebben az időben alakult meg (az egyik alelnök közvetlen felügyelete alatt) az ún. 
Szabályozás Felülvizsgálati Projekt, amelynek a projektdefiníció szerinti feladata a 
korszerű, folyamatszemléletű, áttekinthető, elektronikus szabálykönyvbe foglalható 
belső szabályozási rendszer kialakítása lett. 
 
A szabályozás felülvizsgálatának megkezdése előtt a projekt munkatársai először az 
MNB funkcióit rendszerező ún. szabályozási térképet készítették el, majd e térkép 
struktúrájának megfeleltették a hatályban lévő szabályokat, aminek következtében 
felszínre kerültek a szabályozási fehér foltok, illetve a szabályozási átfedések. 
 
2002 szeptemberében hatályba lépett az az ügyvezető igazgatói utasítás, amely a 
szabályozás technikájára vonatkozó ún. szabályozási standardot tartalmazta. Ezt kö-
vetően kezdődött el az ügyvezető igazgatókkal egyeztetett program alapján, maga a 
felülvizsgálati projekt, amely 2003 áprilisára lényegében lezárult. A projekt meg-
szüntetésének oka az volt, hogy a szabályozási hiányosságok feltárásával, azoknak a 
szervezeti egységek munkatervébe való beépítésével, a felülvizsgálat még hátralévő 
feladatai már nem igénylik a projekt jellegű kezelést. 
 
A projekt megszüntetésekor – döntően annak munkatársi bázisán – az MNB létrehozta 
a Szabályozási önálló osztályt, mert úgy ítélte meg, hogy a még hátralévő feladatok, 
valamint a belső szabályok karbantartása, dokumentálása, továbbá a szabályozás és a 
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jogszabályi előírások összhangjának biztosítása egy önálló szervezeti egységnek fo-
lyamatos munkát ad. 
 
Időközben a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) kidolgozására alakult egy 
team, amely 2002 decemberében fejezte be munkáját. (Az MNB Igazgatósága 2003. 
január végén hagyta jóvá az SZMSZ-t, amellyel egyidejűleg az MNB Ügyrendjét 
hatályon kívül helyezték.) 
 
Az fb-ülésen az MNB munkatársai bemutatták a nemrég beszerzett, szervezési mun-
kát támogató ARIS nevű célszoftver működését, amely a várakozások szerint nagyban 
segíti majd a szabályozás dokumentálását is. 
 
A szabályozás-felülvizsgálat jelenlegi helyzete – az előterjesztés, valamint az fb-
ülésen elhangzottak alapján – a következők szerint foglalható össze: 
 

A jegybanktörvényben meghatározott MNB-feladatokkal kapcsolatban 
néhány kérdésben szabályozási hiányosságot tárt fel a felülvizsgálat. Ezek 
az alábbiak: 
 

− az MNB feladatai ellátásához szükséges statisztikai infor-
mációk gyűjtését illetően (MNB tv. 7§ /6/ bek.) az adatok nyil-
vánosságra hozatala, publikációs naptár; 

− kormány-felhatalmazás alapján a nemzetközi szervezetekben 
végzett feladatok terén (MNB tv. 25.§) a nemzetközi szerve-
zetekkel való kapcsolattartás szabályai. 

 
A belső szabályok felülvizsgálata során észlelt hiányzó szabályok közül 11 
még nem készült el, a 2002-ben sürgősséggel felülvizsgált utasításokból 
pedig az informatikai biztonsággal, a munka-, polgári és tűzvédelemmel 
kapcsolatos témakörökben 3 utasítás kiadása van még folyamatban. 
 
Az fb tapasztalatai szerint a belső ellenőrzés jelentései is több esetben 
jeleztek szabályozási hiányosságot, a különböző hatályos rendelkezések 
közötti összhang hiányát. 
 
Általánosságban megállapítható, hogy az újraszabályozás örvendetes, de 
a szabályozás-felülvizsgálati projekt által feltárt szabályozási fehér foltok 
felszámolása egyes esetekben elhúzódott. 
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7. fejezet 
 

A Magyar Nemzeti Bank peres ügyei 
 
A felügyelő bizottság a peres ügyekkel kapcsolatos vizsgálata során 14 munkaügyi, 4 
közigazgatási, 9 kártérítési és 5 egyéb polgári peres eljárásról kapott tájékoztatást. 
Ezekben a perekben az MNB jogi képviseletét, a korábbi gyakorlattal ellentétben, 
megbízott ügyvédek látják el. Ez az MNB-nek a magyar állam képviseletében és/vagy 
megbízásából korábban végzett tevékenységéből származó nemzetközi követelései 
kapcsán vethet fel aggályokat, mert félő, hogy a megbízott ügyvédek nem ren-
delkeznek az ilyen követelések sikeres érvényesítéséhez szükséges bankszakmai és 
pénzügyjogi tapasztalatokkal, információkkal. 
 

A peres ügyeket ismertető beszámoló és az fb-ülésen elhangzottak alapján 
a felügyelő bizottság megállapította, hogy nem volt olyan per folya-
matban, amely a mérleg elfogadásának szempontjából a figyelembe vetten 
felüli céltartalékképzési igényt jelentett volna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 49



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 



8. fejezet 
 

Az MNB tulajdonosi érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok 
helyzete 

 
A Magyar Nemzeti Bank tulajdonában, illetve résztulajdonában 7 (magyarországi 
székhelyű) társaság van: 
 

Társaság megnevezése Alaptőke 
millió Ft-ban 

Tulajdoni hányad 
százalékban 

Budapesti Értéktőzsde Rt.    550,0    6,8 
GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 2 496,0  14,6 
KELER Rt. 4 500,0  50,0 
Nemzetközi Bankárképző Központ 
Rt. 

   232,8  14,6 

Magyar Pénzverő Rt.     575,0 100,0 
Pénzjegynyomda Rt.  8 927,0 100,0 
MNB Bankjóléti Kft.     602,2 100,0 

 
E társaságok tevékenységének figyelemmel kísérése az ún. tulajdonosi képviselő 
feladata, amely képviselő munkáját a Magyar Nemzeti Bankban szakmai bizott-
ságként működő Tulajdonosi bizottság támogatja. 
 
A Tulajdonosi bizottság feladata: döntéselőkészítés az MNB befektetéseivel kapcso-
latos stratégiai és üzletpolitikai kérdésekben, és állásfoglalás az MNB Igazgatósága 
részére készülő alábbi tárgykörökben: 
 
a) az MNB kizárólagos tulajdonában lévő társaságok éves jelentésének, illetve éves 

és középtávú terveinek elfogadása, 
b) a társaságok tulajdonosi szerkezetének, valamint irányításának és vagyoni hely-

zetének módosítása, 
c) a társaságok működését érintő rendkívüli döntések előkészítése, 
d) az MNB nem kizárólagos tulajdonában lévő társaságokkal kapcsolatos döntések 

előkészítése, osztalékpolitika, tulajdonrészek értékesítése, vásárlása. 
 
A Tulajdonosi bizottság szükség szerinti gyakorisággal, általában félévente ülésezik, 
működésével kapcsolatos szakmai titkári teendőket a tulajdonosi képviselő titkársága 
látja el. 
 
Az egyes tulajdoni részesedésekkel kapcsolatos legfontosabb kérdések az alábbiak: 
 
Pénzjegynyomda Rt. 
 
Az MNB 1997-ben szerezte meg a Pénzjegynyomda Rt. kizárólagos tulajdonjogát, 
egyidőben a bankjegygyártás teljes technológiai rekonstrukciójának befejezésével. A 
társaság jegyzett tőkéje 8,9 milliárd forintra nőtt a fejlesztési ráfordításoknak 
megfelelően, amely összegből a bankjegynyomtatás korszerűsítése 3,6 milliárd Ft-ot 
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igényelt, míg a Pénzjegynyomda Rt. tulajdonába tartozó Diósgyőri Papírgyár Rt. Re-
konstrukciója 4,1 milliárd Ft-ba került. 
 
A társaság profilja három fő termékcsoportot ölel fel: 

- bankjegygyártás, 
- kiemelt okmányok (útlevél, személyi igazolvány) előállítása,  
- az egyéb nyomdaipari termékek (zárjegy, adójegy, bélyeg, orvosi vény, ét-

kezési utalvány stb.) előállítása. 
 
A társaság legfontosabb feladata az MNB megrendelésére történő bankjegygyártás, 
amely az elmúlt két évben az alábbiak szerint alakult: 
 

Megnevezés Szállított mennyiség  
(millió db) 

Összes költség 
(millió Ft) 

2001. év 80,2 2,602 
2002. év 57,7 1,985 

 
A társaságnak a bankjegygyártásból származó árbevétele tartósan 50% alá csökkent, 
ezért a vállalat stratégiája elmozdult az egyéb profilok (pl. bankkártyagyártás) fej-
lesztésének irányába. 
A társaság gazdálkodási pozíciója kiegyensúlyozott, éves árbevétele 2002-ben elérte 
az 5 milliárd Ft-ot, a várható nyereség 158 millió Ft. 
 
A forintbankjegy-gyártás jövőbeni megszűnése miatt az MNB Igazgatósága még 2001 
őszén úgy ítélte meg, hogy a Pénzjegynyomdát célszerűnek látszik privatizálni, de a 
privatizáció lebonyolítása nem jegybanki feladat. E kérdésben azóta egyeztetések 
zajlanak az MNB, ill. az ÁPV Rt. és a PM között, de érdemi lépés nem történt.  
 

A felügyelő bizottság ezzel kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, 
hogy az elhúzódás lassítja az MNB profiltisztítását, nehezíti a hosszabb 
távú tervezést, s ugyanakkor csökkentheti az elérhető privatizációs bevé-
telt. 
 

A Pénzjegynyomda Rt. kapcsolt vállalkozása a Diósgyőri Papírgyár, amelynek fő 
tevékenysége a bankjegypapír és egyéb biztonsági papírok gyártása. (A bankjegypapír 
igény csökkenése miatt a vállalat nagy értékű gépsora nincs kellően kihasználva, 
mivel a vállalat piaci lehetőségei korlátozottak.) 
Az Rt. éves árbevétele mintegy 1,5 milliárd Ft, aminek 60%-a a bankjegypapírból 
származik. A 2002. évi eredmény 15 millió Ft.  
 
 
 
 
Magyar Pénzverő Rt. 
 
A társaság – a Pénzjegynyomda Rt-vel egyszerre – 1997. szeptemberében vált az 
MNB kizárólagos tulajdonú érdekeltségévé. A részvények megvásárlásához az MNB-
nek 120 millió Ft-tal meg kellett emelnie a társaság alaptőkéjét, amely akkor 505 
millió forintra nőtt. 2001-ben az MNB döntött a korábban külön vállalkozásként 
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működő Érmeker Rt. Magyar Pénzverő Rt-be történő beolvasztásáról, aminek követ-
keztében a társaság jegyzett tőkéje 575 millió Ft-ra növekedett. 
 
Az Rt. fő tevékenysége az MNB számára történő forintérme-gyártás, amely az elmúlt 
időszakban az alábbiak szerint alakult: 
 

Megnevezés Legyártott mennyiség 
(millió db) 

Összes költség 
(millió Ft) 

2001. év 160 1,363 
2002. év 147 1,090 

 
A társaság összbevételének mintegy 70%-a származik a forgalmi pénzérme gyár-
tásból. Kiegészítő tevékenysége az MNB programja szerinti emlékpénzérme gyártása 
és forgalmazása, valamint a saját kibocsátású érmék gyártása és értékesítése. 
 
Az Rt. az elmúlt években eredményesen gazdálkodott, a belső gazdálkodását tekintve 
azonban megerősítésre szorult, amely néhány tulajdonosi intézkedést igényelt. 2002-
ben a vállalati eredmény 1,3 milliárd Ft árbevétel mellett 133 millió Ft-ot ért el, 
részben a kedvező importáraknak, részben a szervezettségből fakadó hatékonyság-
javulás következtében. 
 
Az MNB a Pénzverő Rt-nek az eurógyártásra történő felkészítését tervezi. 
 
 
Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER) Rt. 
 
A társaság 1993-ban alakult 500 millió forintos alaptőkével az MNB 50%-os, vala-
mint az értéktőzsde és az árutőzsde 25-25%-os tulajdonlásával. A társaság által 
felhalmozott eredménytartalékból a tulajdonosok több lépcsőben 4,5 milliárd Ft-ra 
emelték a részvénytőke értékét. 
2002-ben a társaság adózott eredménye közel 1,2 milliárd Ft volt. A 2001. évhez 
hasonlóan az eredmény 25%-át osztalékfizetésre fordították.  
A Keler Rt. megkezdte a szakosított hitelintézetté történő átalakulását, amely vár-
hatóan az év végére fog megtörténni. 
Az MNB, illetve a BÉT Rt. kezdeményezésére 2002-ben sor került a társaság 
vagyonértékelésére, amely szerint a vállalkozás értéke mintegy 10 milliárd Ft-ra te-
hető. 
2002-ben a társaságnál az MNB által kezdeményezett tulajdonosi ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési terv készült. 
 
Az MNB figyelembe véve a hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatokat, stratégiailag 
a Keler Rt. értékesítésével számol. 
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GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 
 
A GIRO Rt. 1994 óta végzi a bankközi elektronikus elszámolásokat. Jelenleg 31 
tulajdonosa van a társaságnak. A társaság részvénytőkéjének értéke az eredmény-
tartalékból két lépcsőben végrehajtott tőkeemelést követően 2,496 milliárd Ft lett, 
amelyből az MNB részesedése 14,6%. 

GIRO Rt. a 2002-ben végzett bankközi elszámolásokat zavartalanul és hibamentesen 
hajtotta végre. A bankközi klíring-rendszerben elszámolt tételek mennyisége folya-
matosan nő, jelenleg évi 160 millió darab. 

A GIRO Rt. 2002. évi árbevétele mintegy 3,3 milliárd Ft volt, eredménye a tervezettet 
felülmúlva meghaladta az 1 milliárd Ft-ot. 
Tekintettel arra, hogy a társaság mintegy 4 milliárd Ft eredménytartalékkal ren-
delkezik, a tulajdonosok egyeztetéseket folytattak a korábbinál nagyobb összegű 
osztalék fizetéséről és a jövőbeni fejlesztési igényekhez nem szükséges források 
kivonásáról. 
 
Az MNB kezdeményezésére a GIRO Rt-nél is volt belső ellenőrzési vizsgálat, s a 
megállapítások alapján itt is készült intézkedési terv a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Az MNB a stratégiájában hosszabb távon nem számol a GIRO Rt-ben meglévő 
tulajdonosi pozíciójának megtartásával. 
 
 
Budapesti Értéktőzsde 
 
Az MNB a BÉT alapító tagjaként 1991 óta fenntartja tagsági viszonyát. A BÉT nem 
gazdasági társaságként, hanem sui generis szervezetként jött létre, amely non-profit 
intézményként működve vállalta, hogy kizárólag a tőzsdei rendszer fejlesztésére 
fordítja a működési költségek levonása után fennmaradó szabad pénzeszközeit. 
 
Az Államadósságkezelő Központ létrehozásával megszűnt az MNB állampa-
pírügynöki szerepe és ezzel a tőzsdei kereskedésben való részvétele is, mivel az ÁKK 
a kibocsátásokat átvette, majd megszervezte az elsődleges forgalmazói rendszert. A 
tőzsde egy jól működő piaci szervezetté nőtte ki magát, ezért az MNB tulajdonosi 
szerepének gazdaságpolitikai és piaci indoka ma már nincs.  
 
Az MNB a tulajdonosi szerepből való kilépést fontolgatja, amiről korábban már elvi 
döntést hozott.  
 

A BÉT közgyűlése 2000-ben döntött arról, hogy amennyiben erre a törvényi 
szabályozás lehetőséget ad, részvénytársasággá alakul és profitorientált szolgál-
tatóként folytatja tevékenységét. Az átalakulás 2002-ben megtörtént, az MNB 
tulajdonrész hányada 6,8%. A BÉT Rt. legjelentősebb vagyoneleme a Keler Rt-ben 
meglévő 25%-os (a 2,5 milliárd forintra értékelt) tulajdonrésze. 
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Nemzetközi Bankárképző Rt. 
 
Az MNB az alapítás óta tulajdonosa a társaságnak, részesedése 30,6 millió Ft, ami 
jelenleg az alaptőke 14,6%-át jelenti. Az intézmény ugyan társasági formában mű-
ködik, de az alapítókat nem befektetői, hanem humánpolitikai szándékok vezérelték, 
és elsősorban saját szakemberképzésük céljára használták fel az oktatási központot. A 
társaság jegyzett tőkéje 209 millió Ft, a saját vagyona meghaladja az 500 millió Ft-ot. 
 
 
Az oktatási piac megváltozásával a Bankárképző stratégiát volt kénytelen váltani. A 
stratégiaváltás során a társaság előtérbe helyezte a képesítést nyújtó programjait, 
vizsgacentrumot alakított ki, oktatási szolgáltatásaiban nyitott az érték-papírpiaci és 
vállalati szektor felé, továbbá tevékenységét diverzifikálva szakértői munkákat is vál-
lal, illetve könyvkiadást végez és beindította nyugdíjpénztári üzletágát is. 
 
Mivel az MNB a törvényből következően ilyen típusú társaságban nem vehet részt, 
2003. május 7-én megtörtént az MNB tulajdonrészének értékesítése, s a részvény-
csomag vételára is befolyt. 
 
 
MNB Bankjóléti Kft. 
 
A társaság a tulajdonába apportált üdülők és a kezelésére bízott munkahelyi étterem 
és büfék üzemeltetését végezte. A Kft. számára romló működési feltételeket teremtett 
az MNB szociális-jóléti rendszerének változása, az MNB létszámának erőteljes csök-
kenése. Ezek a változások a Kft. szolgáltatásai iránti igények jelentős mérsék-
lődésével is együtt jártak. 

A társaság jegyzett tőkéje 602 millió Ft.  
 

A Bankjóléti Kft. az elmúlt években veszteséges volt, ezért az MNB 
vezetése még 2002-ben a társaság végelszámolással történő megszünteté-
séről döntött. A veszteségesen működő Bankjóléti Kft. végelszámolását 
2003. február 1-jén indították meg azzal a céllal, hogy az ingatlanvagyont 
értékesítik, az esetleg megmaradó ingatlanokat pedig visszaveszik banki 
tulajdonba.  
 
A három balatoni üdülő közül kettő értékesítésére a szerződéseket alá-
írták, a pénzügyi teljesítés folyamatban van. A Nánási úti sportcentrum 
hasznosítását egyelőre az MNB Sportköre által korábban megkötött szer-
ződés felmondásából eredő per akadályozza. 
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9. fejezet 
 

Egyebek 
 
 

A CW AG-ügy lezárulásának helyzete 
 

Az Igazgatóság részére készült beszámoló alapján megállapítható, hogy az MNB-nek 
a CW AG-vel szemben 2001. év végén fennálló 6 461 millió forint összegű deviza-
követelése – az időközbeni törlesztések és a devizaárfolyam változása miatt – 945 
millió forintra csökkent. A követelésből adódó lehetséges veszteségre (főleg a nullára 
leírt ún. CRONOS részvényekre tekintettel) – az óvatosság elvét alkalmazva – 2002-
ben 368 millió forint összegű értékvesztést képeztek, s így az eddigi 85 millió forinttal 
együtt, összesen 453 millió forint értékvesztés szerepel a mérlegben. 
 

Az MNB tájékoztatása szerint az elszámolt értékvesztés összege fedezetet 
nyújt az esetleg még jelentkező veszteségre. 
 
Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága e témával foglalkozó jelentésének 
parlamenti megvitatása (2001. március), illetve az MNB fb 2001. júniusi 
beszámolója óta az ügy lezárásának pénzügyi feltételei érdemben nem 
változtak. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy a CWAG bécsi 
székházát, amelyért 2001. évben a magyar állam 6 milliárd forintot 
fizetett, – a nyilvánosságra került információk szerint – csak lényegesen 
kisebb összegért lehetett a közelmúltban eladni. Jogi szakértők véleménye 
szerint azonban a korábban megkötött adásvételi szerződés utólagosan 
nem támadható meg, így az MNB-re nézve a székház-ügy nem jelenthet 
további veszteségkockázatot. 
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A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank (NGEB) MNB-nél lévő betétjének 
ügye 
 
Az NGEB jelenleg összesen mintegy 19 millió EUR összegű betétet tart az MNB-nél, 
amely betéteket 1987-88-ban helyezett el, amikor még a Magyar Állam – mint az 
egyik alapító – tagja volt az NGEB-nek. (Az NGEB fő tevékenysége az ún. transzfer 
rubel elszámolással kapcsolatos feladatok végzése volt, amelyet a tagországok köz-
ponti bankjai bonyolítottak le.) Az Egyezménynek a Magyar Köztársaság részéről 
történő felmondását, az NGEB-ből való kilépést az MNB elnöke jelentette be az 
NGEB Tanácsának 1992. október 13-i ülésén. 
 
Az Egyezmény alapszabálya szerint a kilépés bejelentését követő hat hónapon belül 
kellett volna rendezni a fennálló kölcsönös kötelezettségeket. Ez a rendezés azonban 
döntően az NGEB ellenállása miatt meghiúsult. Az NGEB ugyanis a Magyar Állam 
16 millió euróra rugó követelésének (a befizetett alaptőke, a székház értékéből való 
részesedés, egyéb nyereségrészesedés stb.) a már említett 19 millió euró összegű 
betéttel szembeni beszámításához nem járult hozzá. 
 
Az MNB képviselői többször is, legutoljára 1995 októberében az NGEB elnökével és 
vezetőivel folytatott tárgyaláson próbálkoztak megegyezni az ügy rendezésében. A 
tárgyalás lényegében egy kompromisszumos megállapodással zárult, amely szerint az 
MNB a betétek után továbbra is kamatot fizet, az NGEB viszont – a végleges 
rendezésig – azokat harmadik fél részére nem engedményezi és a betétet nem vonja ki 
az MNB hozzájárulása nélkül. 
 
A felügyelő bizottság az ügy áttekintése során arra a megállapításra jutott, hogy az 
ügy régóta rendezetlen, ráadásul az MNB a betétek után rendszeresen fizeti a kamatot, 
míg a fennálló magyar követelésnek még a kamatozása is bizonytalan.  
 
Mivel az állami követelések behajtása a pénzügyminiszter feladata, az fb levélben 
hívta fel a figyelmét az ügyre. Tekintettel arra, hogy a rendezésben nyilván az MNB-
nek is közre kell működnie, az fb az MNB elnökének is levelet küldött. 

 
 
 
 
 

 
 

* * *
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* * * 
 
 
 
Az MNB felügyelő bizottsága úgy értékeli, hogy működésének első, még 
csonka évében átfogó ismereteket szerzett az MNB gazdálkodásának 
egyes területeiről a hatáskörébe tartozó kérdésekben. Ennek alapján a 
következő, már teljes évben mód lesz a vizsgálatok fontos részkérdésekre 
való fókuszálására, a belső ellenőrzés számára elvégzendő feladatok meg-
határozásában az fb kezdeményező szerepének fokozott érvényesítésére.  
 
Az fb működése, az Országgyűlés és a nyilvánosság részére történő tájé-
koztatásai minden bizonnyal elősegítik a jegybank átláthatóságának érvé-
nyesülését. 
 
Az fb tevékenysége az eddigi időszakban is támogatta a tulajdonosi ellen-
őrzés folyamatos működését. Az fb vizsgálatai, kérdésfeltevései, a belső 
ellenőrzés irányítása hozzájárulnak ahhoz, hogy a független státuszú 
jegybankban is a közpénzekkel való gazdálkodás hatékonysága minél 
kedvezőbben alakuljon és erről a közvélemény – független forrásból is – 
hiteles információt kapjon. 

 
 
 
Budapest, 2003. június 12. 
 
 
 
 
 
 
 

Akar László            Baranyay László  dr. Kajdi József 
fb-elnök      fb-tag      fb-tag 

 
 
 
 
 

dr. Urbán László  dr. Várfalvi István  dr. Várhegyi Éva 
fb-tag    fb-tag    fb-tag 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 
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1. § 

A felügyelő bizottság jogállása 
 
 (1) A felügyelő bizottság (a továbbiakban: fb) a Magyar Nemzeti Bank (a 
továbbiakban: MNB) folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve.  
 
 (2) Az fb maga állapítja meg ügyrendjét, melyet a részvénytulajdonost képviselő 
pénzügyminiszter részvényesi határozattal hagy jóvá. 
 
 

2. § 
A felügyelő bizottság jog- és hatásköre 

 
 (1) Az fb a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvényben (to-
vábbiakban MNB tv.), valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. 
törvényben foglaltaknak megfelelő ellenőrzési feladatokat, vagyis az MNB mint 
részvénytársaság működésének tulajdonosi ellenőrzését látja el tekintettel az MNB 
sajátosságaira.  
 
 (2) Az fb ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az MNB tv. 4. §-ának (1)-(7) 
bekezdéseiben meghatározott, alábbi alapvető feladataira, illetve azoknak az MNB 
eredményére gyakorolt hatására: 
 

a) a monetáris politika meghatározása és megvalósítása, 
b) bankjegy- és érmekibocsátás, 
c) hivatalos deviza- és aranytartalék képzése és kezelése, 
d) a devizatartalék kezelésével és az árfolyam-politika végrehajtásával kapcso-

latban devizaműveletek végzése, 
e) a belföldi fizetési és elszámolási rendszerek kialakítása és szabályozása, és 

azok biztonságos és hatékony működésének támogatása, 
f) az MNB feladatainak ellátásához szükséges statisztikai adatok gyűjtése és 

közzététele, 
g) a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása, valamint a pénzügyi rendszer 

prudenciális felügyeletére vonatkozó politika kialakítása és hatékony vitele. 
 
 (3) Az fb köteles haladéktalanul értesíteni az MNB igazgatóságát (a továbbiakban: 
igazgatóság), amennyiben az ellenőrzési tevékenysége során jogellenességet, illetőleg 
alapszabályba vagy közgyűlési határozatba ütköző tényt, mulasztást, visszaélést 
észlel, és ha szükséges, kezdeményezi a közgyűlés összehívását, vagy – ha ennek az 
igazgatóság nem tesz eleget – arról maga intézkedik, és egyben javaslatot tesz a 
közgyűlés napirendjére is.  
 
 (4) Az fb az ellenőrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben az MNB igazgatósága 
tagjaitól és az MNB ügyvezető igazgatóitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet, 
amelyet a megkeresett, vagy az általa kijelölt személy ad meg. Az fb az MNB 
könyveit és iratait megvizsgálhatja. Az fb munkája során a jóváhagyott költségterve 
keretein belül – eseti vagy állandó jelleggel – külső szakértőt is igénybe vehet. 
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 (5) Az fb – a jelen ügyrend 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt korlátozással – 
köteles megvizsgálni az MNB közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lénye-
ges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az MNB 
közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.  
 
 (6) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és eredmény-
kimutatásról az MNB közgyűlése csak az fb írásbeli jelentésének birtokában hatá-
rozhat. 
 

(7) Az fb tagjai - az MNB törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően - évente 
saját tevékenységükről közös beszámolót készítenek, és azt megküldik az Ország-
gyűlésnek, illetőleg a pénzügyminiszternek. Ezen túl is az fb-tag – igény szerint – 
tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az őt megválasztó Országgyűlésnek, illetőleg az 
őt megbízó pénzügyminiszternek. 
  
 (8) Az fb irányítja a belső ellenőrzés szervezetét. A belső ellenőrzés vezetőjének 
kinevezése, illetőleg felmentése csak az fb egyetértésével történhet meg. Az fb az 
igazgatósággal egyeztetve jóváhagyja a belső ellenőrzés munkatervét, illetőleg a belső 
ellenőrzés éves beszámolóját. A belső ellenőrzés által elkészített vizsgálati jelen-
téseket az fb elnöke megkapja, ezek közül az fb az általa kiválasztottakat - a 2. § (2) 
bekezdésében foglalt korlátozásra tekintettel - megtárgyalja, és szükség esetén hatá-
rozatot hoz. Az fb a munkatervben nem szereplő további konkrét vizsgálatot is 
elrendelhet. Amennyiben az MNB elnöke a belső ellenőrzés jóváhagyott munkatervén 
kívül rendkívüli vizsgálatot kezdeményez, úgy ezzel a belső ellenőrzés munkatervét 
az fb elnöke kiegészíti, amelyről az fb soron következő ülésén tájékoztatást ad. 
 
 
 

3. § 
A felügyelő bizottság összetétele 

 
(1) Az fb tagjai: 

 
a) az Országgyűlés által választott elnök, 
b) az Országgyűlés által választott további három tag, 
c) a pénzügyminiszter képviselője, 
d) a pénzügyminiszter által megbízott szakértő. 

 
(2) Az fb tagjai jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. 

 
(3) Az fb tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gon-
dossággal kötelesek eljárni. 

 
(4) Az fb tagjai tanácskozási joggal részt vesznek az MNB közgyűlésén. 
 
(5) Az fb tagjai az MNB tv. szerint előírt összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozataikat az fb ülése részére nyújtják be, azok őrzéséről az fb titkársága 
gondoskodik. 
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4. § 
A felügyelő bizottság elnöke 

 
 (1) Az fb elnökének feladata az fb mint testület működésének szervezése. 
 
 (2) Az fb elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági 
tag  
 
  a) az fb jóváhagyott munkatervére támaszkodva meghatározza az ülés 

előzetes napirendjét, felügyeli a napirendre kerülő anyagok összeállítását; 
 
  b) összehívja és vezeti az fb üléseit;  
 
  c) kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét;  
 
  d) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét;  
 
  e) a jelen ügyrend 2. §-ának (3) bekezdésében részletezettek esetén az fb 

felhatalmazása alapján összehívhatja a közgyűlést;  
 
  f) a közgyűlésen az fb felhatalmazása alapján ő vagy az fb által megbízott tag 

ismerteti az fb-nek a mérlegről, az eredménykimutatásról és az MNB 
rendeltetésszerű működését érintő fontosabb jelentésekről kialakított állás-
foglalását; 

 
  g) az fb felhatalmazása alapján és nevében kapcsolatot tart az fb-tagokat 

megválasztó Országgyűléssel, illetőleg annak illetékes bizottságaival, vala-
mint a megbízó pénzügyminiszterrel, és az Állami Számvevőszék vezetőivel,  

 
  h) két ülés között biztosítja az fb kapcsolatát az MNB elnökével, vezetőivel, 

valamint a könyvvizsgálóval, erről utólagosan tájékoztatja az fb-t; 
 

 i) meghívás esetén tanácskozási joggal vesz részt az igazgatóság ülésén, 
 

j) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásához szük-
séges, illetőleg a jelen ügyrend 2. §-ának (7) bekezdése szerinti jelentés kia-
dásáról. 

 
 

5. § 
A felügyelő bizottság munka- és költségterve 

 
 (1) Az fb éves munkaterv alapján működik, amely naptári évre, vagy az éves 
közgyűlések időpontja által meghatározott időszakra egyaránt vonatkozhat. 
 
 (2) A munkaterv a testület - jelen ügyrend 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
korlátozására figyelemmel meghatározott - ellenőrzési jogkörébe tartozó feladatokat 
tartalmazza. 
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 (3) Az fb elnöke az fb tagjaival konzultálva összeállítja az éves munkatervre 
vonatkozó javaslatot. Az éves munkatervet az fb legkésőbb az alakuló ülése utáni, 
illetve a tárgyidőszak első ülésén hagyja jóvá. 
 
 (4) Az fb a munkatervét tájékoztatásul megküldi a részvénytulajdonost képviselő 
pénzügyminiszternek, az Országgyűlés elnökének és az Állami Számvevőszék elnö-
kének. 
  
 (5) Az fb működésének és feladatai zavartalan ellátásának tárgyi, személyi és 
pénzügyi feltételeiről az MNB gondoskodik. Az fb az éves költségtervét munka-
tervének megfelelően maga állapítja meg, a költségterv az MNB éves pénzügyi ter-
vének részét képezi.   
 
 

6. § 
A felügyelő bizottság ülései 

 
 (1)  Az fb szükség szerinti gyakorisággal, de általában havonta ülésezik. Az fb 
ülését az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag 
hívja össze és vezeti le. 
 
 (2)  Az fb ülésének összehívását az ok és a cél megjelölésével az fb bármely tagja is 
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles 
intézkedni az fb ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha 
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
  
 (3) Az ülésre való meghívás történhet írásban vagy rövid úton (telefon, telefax stb.) 
a hely, az időpont és a tárgy megjelölésével. Az fb tagjainak az értesítést legalább öt, 
a megtárgyalandó írásos anyagokat pedig lehetőleg legalább három munkanappal az 
ülést megelőzően meg kell kapniuk. 
 
 (4) Az fb üléseire meg kell hívni az MNB elnökét, a könyvvizsgálót, az MNB 
elnöke által az fb-vel való kapcsolattartásra kijelölt személyt, a belső ellenőrzés 
vezetőjét, az Állami Számvevőszék képviselőjét. Az fb elnöke – vagy akadályoztatása 
esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag – az egyes napirendek tárgyalásához 
további személyeket is meghívhat. 
 
 (5) Az fb az ülés megkezdésekor dönt a végleges napirend meghatározásáról. Az 
előzetes napirendi javaslatban nem szereplő kérdés csak akkor vehető fel napirendre, 
ha az fb valamennyi tagja ehhez hozzájárul, illetőleg ha az tájékoztató jellegű, és 
döntést nem igényel. 
 
 (6)  Az fb határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Határozatait 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
 (7)  Az fb zárt ülést is tarthat, amelyen csak az fb tagjai vehetnek részt. Zárt ülés 
megtartását bármely fb-tag kezdeményezheti, és erről az fb vita nélkül dönt. Az fb 
hatáskörébe tartozó személyi kérdésekről zárt ülésen kell dönteni. 
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 (8) Az fb által vizsgált kérdésben személyében, illetve személyéhez kapcsolható 
intézmény révén érintett fb-tag az adott napirend megtárgyalásában, valamint az azzal 
kapcsolatos határozathozatalban nem vehet részt.  
 
 

7. § 
Jegyzőkönyv 

 
 (1) Az fb üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet – az ülést levezető és a 
jegyzőkönyvet hitelesítő aláírásával – tíz munkanapon belül kell véglegesíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozzászólások, illetve a vita lényegét, a hozott 
határozatokat, a szavazati arányokat, és kérésre a szavazatok név szerinti meg-
jelölését. Az fb bármelyik tagja kérheti szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Az fb 
tagok jogosultak az eltérő álláspontjukat tartalmazó írásbeli nyilatkozatukat a 
jegyzőkönyvhöz csatolni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a felügyelő bizottság titkár-
sága gondoskodik. 
 
 (2) Az ülésekről készült jegyzőkönyvet megkapják: 
 
  a)   az fb tagjai, 
  b)   az MNB elnöke, 
  c)   az MNB alelnökei, 

d) az MNB elnöke által az fb-vel való kapcsolattartásra kijelölt személy, 
e) az Állami Számvevőszék elnöke, 
f) az fb titkárságának vezetője, 
g) a könyvvizsgáló. 

 
 (3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet csak az fb tagjai kapják meg. 
 
 

8. § 
Titoktartási kötelezettség 

 
 (1) Az fb tagjai a megbízatásukkal kapcsolatban tudomásukra jutott titkot képező 
adatokat, értesüléseket az MNB tv. 54. §-a tartalmának megfelelően kötelesek meg-
őrizni. 
 
 (2) Az fb tagjai a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk létrejöttekor titoktartási 
nyilatkozatot tesznek. 
 
 

9. § 
A felügyelő bizottság titkársága 

 
(1) Az fb munkájával kapcsolatos egyeztetési, szervezési és egyéb titkársági 

feladatokat a felügyelő bizottság titkársága látja el, amely kettő főből áll.  
 
(2) A felügyelő bizottság titkársága vezetőjének az MNB alkalmazottjaként tör-

ténő felvétele, munkakörének meghatározása, valamint munkaviszonyának megszün-
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tetése az fb döntése és javaslata alapján történik. A titkárság másik, adminisztratív 
feladatokat ellátó alkalmazottja az fb elnökének javaslata alapján ugyancsak az MNB 
alkalmazottjaként kerül felvételre, és munkaviszonyának megszüntetése is csak az fb 
elnökének egyetértésével lehetséges. 

 
(3) A felügyelő bizottság titkárságának vezetője a fb elnökének irányításával vég-

zi munkáját.     
 
 
 

10. § 
Az ülésekről szóló közlemények 

 
 

 (1) Az fb - a jelen ügyrend 8. §-ában foglalt titoktartási kötelezettség betar-
tásával - közlemény formájában vagy más módon üléséről a nyilvánosságot tájé-
koztathatja. A közlemény szövegét az fb hagyja jóvá.  
 

       (2) Az fb ellenkező tartalmú határozatának hiányában az ülésről szóló köz-
lemény kiadására, illetőleg az ülésről a nyilvánosság más módon történő tájé-
koztatására az fb elnöke, illetve az általa felkért fb-tag jogosult. Az fb munkájáról 
szóló általános tájékoztatás joga bármelyik fb-tagot megilleti. 
 
 

11. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen ügyrend által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Nemzeti Bankról 

szóló 2001. évi LVIII. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. törvény felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

  
     (2) Jelen ügyrendet a felügyelő bizottság a 2002. december 3-i ülésén állapította 
meg, és azt a részvénytulajdonost képviselő pénzügyminiszter az 1/2003. sz. rész-
vényesi határozatával hagyta jóvá. 
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2. sz. melléklet 
 
 

A felügyelő bizottság munkaterve 
2002. december – 2003. május 

 
 
2002. december 
 
1. Az fb ügyrendje 
2. A logisztikai központ beruházás 
3. Az fb munkaterve 
4. Javaslat az fb titkárság vezetőjére 
 
 
2003. január 
 
1. A CW AG-ügy lezárásának előrehaladása a bank szempontjából 
2. A belső ellenőrzés 2003. évi munkatervének elfogadása 
3. A logisztikai központ beruházás helyzetének áttekintése (folytatás) 
4. A 2003. évi beruházási és működési költségterv 
 
 
2003. február 
 
1. A humánerőforrás-gazdálkodás helyzete 
2. A leányvállalatok gazdálkodása 
3. Előzetes információk a 2002. évi gazdálkodásról 
4. A belső ellenőrzés 2002. évi beszámolójának elfogadása 
 
2003. március 
 
1. A nem bérjellegű működési költségek, az itt elért megtakarítások áttekintése 
2. A bank peres ügyeinek áttekintése 
3. A beruházási tevékenység áttekintése 
 
2003. április 
 
1. A bank 2002. évi mérlege és eredménykimutatása 
2. Az első negyedéves gazdálkodás 
3. Az fb jelentése a közgyűlés részére 
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2003. május 
 
1. A szabályozottság áttekintése a bank működésében 
2. A következő időszakra vonatkozó munkaterv elfogadása 
 
 
 
Az fb munkaterve folyamatosan kiegészül a belső ellenőrzés egyes, az fb által kivá-
lasztott vizsgálati jelentéseivel. 

Az MNB mérlegéről készülő havi jelentéseket az fb esetenként megtárgyalja a ne-
gyedévenként esedékes napirend mellett. 

Az egyes területek általános áttekintése után a munkaterv ugyancsak kiegészülhet 
további résztémákkal. 
 
Az fb elnöke valamennyi ülésen szóbeli tájékoztatást ad az igazgatóság üléseiről, a 
két ülés között végzett tevékenységekről. 
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3. sz. melléklet 
 
 

A felügyelő bizottság munkaterve 
2003. június – 2004. május 

 
 

2003. június 
 
1. A szabályozottság áttekintése a Bank működésében 
2. A Bankjóléti Kft. végelszámolása 
3. A belső ellenőrzés munkatervének kiegészítése 
4. Az fb közös beszámolója az Országgyűlésnek 
 
2003. júliusban és augusztusban az fb nem tervez ülésezést. 
 
 
2003. szeptember 
 
1. Az MNB első féléves gazdálkodása 
2. Az MNB és a PM közötti feladat-átrendezések megvalósítása, különös tekintettel 

a központi költségvetés külföldi követeléseire 
3. Az MNB Informatikai Tartalékközpont, valamint a Logisztikai Központ beru-

házások előkészítése 
4. A 2004. évi pénzügyi tervezés előkészítése (tervezési módszerek, koncepció) 
 
 
2003. október 
 
1. Az MNB harmadik negyedéves gazdálkodása 
2. A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó területek átszervezést követő műkö-

désének bemutatása, az MNB szervezetében az EU-csatlakozás miatt szükséges 
további változtatások 

3. A Látogató Központ beruházás helyzete 
 
 
2003. november 
 
1. A beruházásoknál és a beszerzéseknél alkalmazott pályáztatási rendszer tapasz-

talatai 
2. Beszámoló a helyiséggazdálkodásról és a „B” épület átadásával kapcsolatban az új 

tulajdonossal való együttműködés feltételeiről (energia-ellátás stb.) 
3. Az MNB informatikai rendszerének biztonsága  
4. Az fb 2004. évi költségterve 
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2003. december 
 
1. Az MNB bankbiztonsági rendszere 
2. A belső ellenőrzés 2004. évi munkatervének elfogadása 
3. Az MNB 2004. évi bérgazdálkodási célkitűzései 
 
 
2004. január 
 
1. A beruházási és működési költségterv teljesülése 
2. Az MNB tájékoztatási politikája az MNB működésének átláthatósága szem-

pontjából 
3. A peres ügyek helyzete 
4. A HAY-besorolási rendszer, valamint a teljesítménymérés gyakorlati tapasztalatai 
 
 
2004. február 
 
1. A belső ellenőrzés 2003. évi beszámolója 
2. A bankon belüli ügyintézés menete és időszükséglete a beszerzésekkel és a 

beruházásokkal összefüggésben (a belső ellenőrzés vizsgálata alapján) 
3. Az MNB tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások gazdálkodása                            

(a Pénzjegynyomda értékesítésének várható hatása az MNB mérlegére) 
 
 
2004. március 
 
1. Az elektronikus iktatás tapasztalatai, az irattározási, archiválási rendszer bemu-

tatása 
2. A Bank EU-csatlakozásra tekintettel kialakított informatikai stratégiája 
3. Az MNB 2003. évi előzetes mérlege és eredménykimutatása 
 
 
2004. április 
 
1. Az MNB 2003. évi mérlege és eredménykimutatása 
2. A Bank első negyedéves gazdálkodása 
3. Az fb jelentése a Közgyűlés részére 
 
 
2004. május 
 
1. Az MNB területi igazgatóságai működésének áttekintése, távlati elképzelések 
2. A következő időszakra szóló fb-munkaterv elfogadása 
3. Az fb közös beszámolója az Országgyűlésnek (első olvasatban) 
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Az fb munkaterve folyamatosan kiegészül a belső ellenőrzés egyes, az fb által 
kiválasztott vizsgálati jelentéseivel, valamint az Ellenőrzési főosztálynak az ellen-
őrzési munkaterv megvalósulásáról szóló havi tájékoztatóival. 
 
Az MNB mérlegéről készülő időközi jelentéseket az fb esetenként megtárgyalja a 
negyedévenként esedékes napirend mellett. 
 
Az egyes területek általános áttekintése után a munkaterv ugyancsak kiegészülhet 
további résztémákkal. 
 

Az fb elnöke valamennyi ülésen szóbeli tájékoztatást ad az igazgatóság üléseiről, a 
két ülés között végzett tevékenységekről. 
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4. sz. melléklet 
 

A beszámolási időszak alatt megtartott felügyelő bizottsági ülések 
időpontjai,  

valamint a megtárgyalt napirendi pontok 
 
 
2002. november 19. 
 
1. Konzultáció a felügyelő bizottság munkamódszeréről, ügyrend elfogadása 
2. Tájékoztató a belső ellenőrzés ez évi tevékenységéről 
3. Tájékoztató az MNB évközi mérlegéről, az elfogadott kiadási tervszámok eddigi 

teljesüléséről. 
4. A következő ülés napirendjének meghatározása 
 
 
2002. december 3. 
 
1. A felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása 
2. A Logisztikai Központ beruházás helyzete 
3. A felügyelő bizottság munkaterve 2002. december – 2003. május 
4. A felügyelő bizottság titkársága vezetőjének kiválasztása 
 
 
2003. január 28. 
 
1. Az MNB elnökének levele a logisztikai beruházással kapcsolatos fb napirendről 
2. A CW AG-ügy lezárásának előrehaladása a Bank szempontjából 
3. A 2003. évi beruházási és működési költségterv 
4. A belső ellenőrzés 2003. évi munkatervének elfogadása 
 
 
2003. február 25. 
 
1. A Logisztikai Központ beruházás helyzetének áttekintése (folytatás) 
2. A leányvállalatok gazdálkodása 
3. A humánerőforrás-gazdálkodás helyzete 
4. Előzetes információk a 2002. évi gazdálkodásról 
5. A felügyelő bizottság 2003. évi költségterve 
6. A belső ellenőrzés 2002. évi beszámolójának elfogadása 
 
2003. március 25. 
 
1. A humánerőforrás-gazdálkodás helyzete (folytatás) 
2. A Bank peres ügyei 
3. A beruházási tevékenység áttekintése 
4. A nem bérjellegű működési költségek, az elért megtakarítások áttekintése 
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2003. április 29. 
 
1. A Bank 2002. évi mérlege és eredménykimutatása 
2. Az első negyedéves gazdálkodás 
3. Az fb jelentése a Közgyűlés részére 
4. Az SzMSz módosításának tervezete az fb-titkárságra vonatkozóan 
 
 
2003. május 22. 
 
1. A felügyelő bizottság 2003. júniustól – 2004. májusig tartó időszakra vonatkozó 

munkatervének elfogadása 
2. A Debreceni Területi Igazgatóságon a videokamerára vonatkozó belső ellenőrzési 

megállapítás realizálásának helyzete 
3. Konzultáció az fb tagok közös országgyűlési jelentésének készítéséről 
 
 
2003. június 12. 
 
1. A szabályozottság áttekintése a Bank működésében 
2. A Bankjóléti Kft. végelszámolása 
3. A belső ellenőrzés munkatervének kiegészítése 
4. Az fb közös beszámolója az Országgyűlésnek 
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