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a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzletijelentése és beszámolója
elfogadásáról

Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentését és
beszámolóját.

Indokolás

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 2. §-ában foglaltaknak
megfelelően a Magyar Nemzeti Bank elnöke benyújtotta beszámolóját az
Országgyűlésnek.

A Gazdasági bizottság - mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - 2018.
október 9-i ülésén a beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra
javasolta. Megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank B/26. számú, a 2017. évről
szóló üzleti jelentése és beszámolója megfelel a jogszabályban foglalt
követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol a Magyar Nemzeti Bank
feladatairól, monetáris politikájáról és felügyeleti tevékenységéről. A beszámoló ezen
kívül kimerítően tájékoztat a pénzügyi közvetítőrendszerről, valamint a fizetési és
értékpapír-elszámolási rendszerek biztonságos működéséről is. A jelentés tartalmazza
továbbá a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegét és
eredménykimutatását, illetve a kapcsolódó kiegészítő mellékletet.

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évi tevékenysége egyszerre támogatta az árstabilitás és
a makropénzügyi egyensúly elérését, valamint a gazdasági növekedést. Sikerként
könyvelhető el, hogy az MNB Monetáris Tanácsa 2017 folyamán a historikusan
alacsony szinten lévő alapkamat tartós fenntartása mellett a jegybank kibővített
eszköztárával megfelelő választ adott az alacsony inflációs környezettel kapcsolatos
kihívásokra. A jegybanki lépések összhangban voltak a törvényi kötelezettségekkel, a
középtávú inflációs cél fenntartható elérésével és az elsődleges cél veszélyeztetése
nélkül a reálgazdaság megfelelő ösztönzésével. A tartósan alacsony alapkamat, a
BUBOR jegyzési rendszer továbbfejlesztése, valamint az irányadó eszközhöz való
hozzáférés mennyiségi korlátozása és a forintlikviditást nyújtó finomhangoló FX-swap
eszköz aktív használata a hozamgörbe rövid szakaszán laza monetáris kondíciókat és
zéró körüli hozamokat teremtett az év során. A Monetáris Tanács szeptembertől
rendszeresen jelezte, hogy a laza kondíciókat a hozamgörbe hosszú szakaszán is
érvényesíteni kívánja, ennek biztosítása érdekében 2017 novemberében döntött két
nemkonvencionális eszköz, a feltétel nélküli 5 és 10 éves futamidejű kamatcsere
eszköz, valamint egy célzott jelzáloglevél-vásárlási program 2018. januári
bevezetéséről. Mindezek révén 2017-ben mind a rövid, mind pedig a hosszú piaci
hozamok jelentősen mérséklődtek, ezáltal a háztartási és a vállalati hitelkamatok
tovább csökkentek. A tartósan laza monetáris kondíciók miatt az állam



kamatmegtakarítása 2017-ban elérte az 600 milliárd forintot, 2013 és 2017 között
pedig összesítve 1600 milliárd forint kamatmegtakarítása keletkezett.

Miután átmeneti, célzott monetáris eszközként bevezetett Növekedési Hitelprogram
(NHP) sikeresen teljesítette a hozzá fűzött célokat; a Monetáris Tanács döntése
értelmében a program szerződéskötési időszaka 2017. március 31-ével lezárult. Az NHP
eddigi három szakaszában együttvéve közel 40 ooo mikro-, kis- és középvállalkozás
jutott finanszírozáshoz több mint 2 800 milliárd forint összegben; ezzel a program
jelentősen hozzájárult az elmúlt években a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás
bővüléséhez. 2017-ben sor került a - bankok piaci hitelezésének visszaállítása
érdekében elindított - Piaci Hitelprogramban tett hitelezési vállalások 2016. évi
teljesítésének ellenőrzésére, melyet a programban részt vevő bankok jelentősen, 55
százalékkal túlteljesítettek. Az NHP-nak és az PHP-nak köszönhetően 2017-ben a kis
és középvállalkozások (kkv) hitelezésében folytatódott a dinamikus bővülés, éves
összevetésben közel 12 százalékot tett ki a növekedés üteme. Ez azt is jelenti, hogy
tartósan a jegybank által kívánatosnak vélt egyensúlyi szintre emelkedett a kkv
hitelezés bővülése.

Egyértelműen sikerként értékelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási
Tanácsa 2017 tavaszán kialakította a sztenderdizált, egyszerűen összehasonlítható és
fogyasztóbarát jellemzőkkel bíró ,,Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel" termékekre
vonatkozó feltételrendszert, ezáltal áttekinthető, egyszerű és gyors ügyintézés mellett
felvehető, kedvező árazású fix kamatozású lakáshitelek kerültek forgalomba az év
során. Kiemelten fontos, hogy a lakosság kamatkockázata tovább mérséklődjön, a
hitelfelvételek pedig fix kamatozás mellett valósuljanak meg.

Az MNB kezdeményezésére elindult az ország pénzügyi szektorának legnagyobb
digitalizációs projektje, az azonnali fizetési infrastruktúra kiépítése, melynek 2019-ben
tervezett elindulása után jelentősen csökkenhet a készpénzforgalom és javulhat
pénzforgalmi szektor versenyképessége. Mindemellett üdvözlendő az MNB
Igazgatóságának 2017. év eleji, az azonnali fizetés hazai alapinfrastruktúrájának
létrehozásáról szóló döntése. A rendszer bevezetésével lehetővé válik az átutalások és
az arra épülő innovatív fizetési megbízások 5 másodperc alatt történő lebonyolítása.

A jegybank 2017. évi felügyeleti feladatellátását az előretekintő stratégiai szemlélet és
a gyors reagálás jellemezte, amely a megújuló szabályozórendszerhez történő
alkalmazkodás mellett a stabilitás és az egészséges növekedés irányába ható
intézkedésekkel párosult.

A Magyar Nemzeti Bank, ahogy 2013 óta valamennyi évben, a 2017-es évet is jelentős
pozitív eredménnyel zárta, amely 38,3 milliárd forint nyereség volt, így működése
semmilyen terhet nem jelentett a költségvetés számára. A pozitív eredményhez
immáron a kamateredmény 26,3 milliárd forintos javulása és pozitívba fordulása is
hozzájárult. Az MNB eredménytartaléka, a 2017. évi nyereség eredménytartalékba
kerülésével, 200 milliárd forint fölé emelkedett, ami fedezetet jelent az esetlegesen
felmerülő kockázatokra, és hosszabb távon is biztosítja, hogy a költségvetésnek ne
keletkezzen térítési kötelezettsége a jegybankkal szemben.


