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Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 28. § (4) bekezdése alapján mellékelten benyújtja a Magyar Nemzeti Bank
2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója (B/6066. szám) elfogadásáról szóló
országgyűlési határozati javaslatot.
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a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
elfogadásáról

Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Nemzeti Bank 2018. 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 - 2019.
november 18-i ülésén a beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra
javasolta. Megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank B/6066. számú, a 2018. 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.

Az MNB Monetáris Tanácsa 2018 folyamán a laza monetáris kondíciók fenntartását a
nemkonvencionális eszköztár alkalmazásával, illetve annak finomhangolásával
biztosította a középtávú inflációs cél fenntartható elérése és a reálgazdaság ennek
megfelelő ösztönzése érdekében.

A Monetáris Tanács 2018-ban nem változtatott az irányadó kamatláb értékén, így a
2016. májusi kamatdöntés óta 0,9 százalékon tartotta az alapkamatot, 2018 során a
monetáris politikai szempontból kiemelten fontos 3 hónapos BUBOR átlagosan 12
bázisponton alakult. Az éves átlagos infláció 2018-ban 2,8 százalék volt és az év
egészében a jegybanki toleranciasávban alakult. Továbbá 2018-ban gyorsult a magyar
gazdaság eddig is dinamikus bővülése, a GDP 5,1 százalékkal nőtt, mely mintegy fele a
jegybanki programoknak tulajdonítható.

2018 harmadik negyedévében a Monetáris Tanács a rövid hozamokra ható jegybanki
eszköztár egyszerűsítése érdekében a 3 hónapos betéti eszköz 2018 végi kivezetéséről
döntött. Ezt követően az irányadó eszköz szerepét a kötelező tartalék vette át. A döntés
hozzájárult az eszköztár egyszerűsítéséhez és az átláthatóság növeléséhez. A Monetáris
Tanács 2018. januárban két nemkonvencionális eszközt vezetett be annak érdekében,
hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszú lejáratú szakaszán is
érvényesüljenek. Egyrészt az MNB bevezetett egy monetáris politikai célú karnatcsere
eszközt (MIRS), amely feltétel nélkül, 5 és 10 éves futamidővel állt rendelkezésre.
Emellett a jegybank célzott jelzáloglevél-vásárlási program elindításáról határozott,
amelynek keretében legalább 3 éves eredeti futamidejű jelzálogleveleket vásárolt.



2013 óta a költségvetés GDP-arányos kamatkiadásai mintegy 2 százalékponttal
csökkentek. 2018-ban ez több mint 800 milliárd forintos megtakarítást jelentett a
költségvetés számára, így 2013 óta mintegy 2400 milliárd forinttal mérséklődött az
államadósság után fizetendő kamatkiadás.

2018. szeptember 18-án a Monetáris Tanács a Növekedési Hitelprogram új, NHP fix
elnevezésű konstrukciójának elindításáról döntött, mellyel elsődleges célja a kkv
hitelezés szerkezetének javítása. Az 1000 milliárd forintos keretösszeggel, 2019 elején
induló új konstrukció legfontosabb paraméterei, illetve a lebonyolítás módja
tekintetében megegyezik az NHP korábbi szakaszaival. Az NHP fix keretében történt
folyósításokból adódó többletpénzmennyiséget az MNB a - megváltozott funkciójú -
preferenciális betéti konstrukcióval kívánja kivonni a rendszerből (sterilizálja).

Az MNB - a Monetáris Tanács gazdaságtörténeti jelentőségű döntéseinek
köszönhetően - 2018 tavaszán hazahozta a jegybank aranytartalékát, októberben
pedig tízszeresére emelte annak mennyiségét (3,1 tonnáról 31,5 tonnára), melyről a
jegybank Aranykönyv című kiadványa is beszámol.

Egyértelműen sikerként értékelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási
Tanácsa 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. 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 2020-
ban tervezett elindulása után jelentősen csökkenhet a készpénzforgalom és javulhat a
pénzforgalmi szektor versenyképessége. A rendszer bevezetésével lehetővé válik az
átutalások és az arra épülő innovatív fizetési megbízások 5 másodperc alatt történő
lebonyolítása.

A jegybank 2018. 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.

Az MNB 2013 óta nyereségesen gazdálkodik, 2018-ben 47,8 milliárd forintos pozitív
eredményt ért el. Az eredmény alakulásában fontos szerepet játszott, hogy a tartósan
laza monetáris kondíciók és a jegybanki programok nemcsak az MNB elsődleges
céljának elérését támogatták, hanem azt is eredményezték, hogy a kamateredmény
továbbra is nyereséget mutatott. A nettó kamat- és kamatjellegű eredmény 27,1
milliárd forint nyereség volt, az előző évi nyereséghez képest 16,4 milliárd forinttal
tovább javult. Az MNB eredménytartaléka - többek között a 2018-as pozitív eredmény
hatására - továbbra is fedezetet jelent az esetlegesen felmerülő kockázatokra.


