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Mmagyarország alaptörvényének 36. cikke (5) 
bekezdése szerint „mindaddig, amíg az állam-
adósság a teljes hazai össztermék felét megha-
ladja, az Országgyűlés csak olyan központi költ-
ségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az 
államadósság a teljes hazai össztermékhez viszo-
nyított arányának csökkentését tartalmazza”.  
E kötelezettséget a magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
konkretizálja államadósság-szabály (a további-
akban: adósságszabály) megállapításával. a költ-
ségvetési törvényjavaslat véleményezése során 
az állami Számvevőszék (áSZ) ellenőrzi, hogy 
a törvényjavaslatban foglalt számok alapján az 
adósságszabály teljesül-e. még inkább megha-

tározó a Költségvetési tanács szerepe, mivel a 
tanácsnak a költségvetési törvény zárószavazása 
előtt meg kell vétóznia annak elfogadását, ha 
az államadósság-szabály teljesülését nem látja 
biztosítottnak. a Költségvetési tanács munká-
ját az áSZ elemzések, tanulmányok készítésével 
támogatja, következésképpen az áSZ feladata 
azoknak a kockázatoknak a feltárása, amelyek 
az adósságszabály teljesülését veszélyeztetik.

Az AdósságszAbály és A monetáris 
politikA költségvetési  
kockázAtAinAk összefüggése

az adósságszabály teljesülése szempontjá-
ból különleges kockázatot hordoz a közpon-Levelezési e-cím: pulaygy@asz.hu

Pulay Gyula – Máté János – Németh Ildikó – Zelei Andrásné

Milyen kockázatokat hordoz  
a monetáris politika  
az államadósság-szabály  
teljesülésére nézve?
Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan szisztematikusan elemzi azokat a tényezőket, amelyek az állam-

adósság-szabály teljesülése szempontjából kockázatot jelentenek. Az e munka keretében írt, a monetáris politika költségvetési koc-

kázatait bemutató számvevőszéki tanulmány alapján készült ez a cikk. Tanulmányunk kiindulópontja, hogy a Magyar Nemzeti Bank 

veszteségét, illetve negatívvá vált tartalékait a központi költségvetésnek fel kell töltenie. Bemutatjuk, hogy a jegybank eredményére 

a monetáris politikai eszközök alkalmazása hat leginkább, az ezzel kapcsolatos kamatkiadások 2009-től jelentősen megnövekedtek. 

Megállapítjuk továbbá, hogy a devizatartalékolás szintén jelentős kockázati tényezőt jelent. A hazai és a nemzetközi adatok elemzésé-

vel rámutatunk a kockázatok mérséklésének néhány lehetőségére. Következtetéseink között azt is kifejtjük, hogy a költségvetési térítési 

kötelezettség keletkezése pozitív gazdasági folyamatok eredménye is lehet, következésképpen célszerű lenne az államadósság-szabály 

kiszámítását úgy megváltoztatni, hogy a monetáris politika költségvetési kockázatait jobban tudja kezelni.

KulcsszavaK: monetáris politika, költségvetési kockázat, devizatartalék, adósságszabály  

Jel-Kód: E02, E59, H63
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ti költségvetésnek az a kötelezettsége, hogy 
a magyar nemzeti Bank (mnB) tartalékait 
fel kell töltenie, ha azok negatívvá válnak.  
a 2010. december 31-ig hatályos törvényi sza-
bályok szerint a magyar nemzeti Bankról szó-
ló 2001. évi lVIII. törvény alapján a központi 
költségvetésnek meg kellett térítenie az mnB 
veszteségét, ha arra eredménytartaléka nem 
nyújtott fedezetet, valamint ki kellett pótolnia 
az mnB „forintárfolyam-kiegyenlítési tarta-
lékát”,1 illetve „deviza-értékpapírok kiegyen-
lítési tartalékát”,2 ha azok bármelyike negatív 
egyenlegűvé vált. Ez utóbbi két pénzátadás 
nem jelent meg a folyó költségvetés kiadásai 
között, hanem a pénz átutalását közvetlenül 
az államadósság növekedéseként számolták el. 

a költségvetési térítés szükségessé válásá-
nak kockázatát ugyanakkor mérsékli, hogy a 
forintárfolyam kiegyenlítési tartalékkal, vala-
mint a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tar-
talékával kapcsolatos központi költségvetési 
térítési kötelezettség a magyar nemzeti Bank-
ról szóló 2011. évi CCVIII. törvény (mnB-
törvény) alapján módosult. Eszerint térítési 
kötelezettség akkor áll fenn, ha a kiegyenlítési 
tartalékok összevont egyenlege negatív és arra 
a mérleg szerinti eredmény és az eredménytar-
talék együttesen sem nyújt fedezetet. Ebben 
az esetben a fennmaradó negatív egyenleg ere-
jéig nyújt térítést a központi költségvetés az 
mnB-nek. az eredménytartalék negatívvá vá-
lása esetén viszont a központi költségvetésnek 
azonnali (nyolc napon belüli) fizetési kötele-
zettsége keletkezik.

a feltöltési kötelezettség miatti költségvetési 
kockázatban az a különleges, hogy ennek mér-
tékére a kormánynak, illetve az Országgyűlés-
nek nincs közvetlen befolyása. Ez a helyzet a 
jegybanki függetlenség következménye. az 
Európai unió jogi előírásainak megfelelően az 
mnB-törvény – de az ezt megelőző törvény 
is – kimondja a magyar nemzeti Bank füg-
getlenségét. a nemzeti bankok függetlenségé-
nek kritériumait három dimenzió, a személyi, 

a szakmai és a pénzügyi függetlenség mentén 
lehet megfogalmazni (Bozó – Gyomai – Kár-
mán, et al., 2002). (a személyi függetlenség 
kérdésével itt nem foglalkozunk.) a szakmai 
függetlenség az mnB-törvény megfogalma-
zása szerint hazai viszonylatban azt jelenti, 
hogy az mnB, valamint szerveinek tagjai az 
mnB-törvényben foglalt feladataik végrehaj-
tása és kötelességeik teljesítése során nem kér-
hetnek és nem fogadhatnak el utasításokat a 
kormánytól vagy bármilyen más szervezettől, 
illetve politikai párttól. a kormány vagy bár-
milyen más szervezet tiszteletben tartja ezt az 
elvet, és nem kísérli meg az mnB, valamint 
szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellá-
tása során. 

a pénzügyi függetlenség elsősorban azt je-
lenti, hogy az mnB tevékenységét nem kor-
látozza a mindenkori központi költségvetés. 
Ez a gyakorlatban két dolgot jelent. az első 
az, hogy az mnB jelentős saját bevételekkel 
rendelkezik tevékenységeinek finanszírozásá-
ra. másfelől viszont azt is jelenti, hogy ha a sa-
ját források (és az ezekből képzett tartalékok) 
nem elegendők a kiadások finanszírozására, 
akkor a veszteséget a központi költségvetés az 
mnB részére megtéríti.

Ez egyáltalán nem csak egy elméleti lehe-
tőség, mivel az mnB-nek – és minden ország 
központi bankjának – több olyan tevékeny-
séget is kell folytatnia, amelyeknél a kiadá-
sok – adott feltételek mellett – számottevően 
meghaladják a bevételeket. Erre majd a későb-
biekben részletesen kitérünk. Előbb azonban 
tekintsük át, hogyan alakultak az mnB költ-
ségvetési kapcsolatai 2002–2011 között.

az Európai unió jogi előírásait is figyelem-
be vevő szabályok alkalmazása, vagyis 2002 
óta a költségvetésnek hatszor keletkezett fi-
zetési kötelezettsége, több mint 150 milliárd 
forint összegben. (Lásd 1. táblázat). 

a „forintárfolyam kiegyenlítési tartalékban” 
2011-re óriási többlet (mintegy 1325 milliárd 
forint) halmozódott fel. a 2007–2011. évek 
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között a tartalék összege mintegy 26-szorosára 
nőtt a forint nagymértékű gyengülése követ-
keztében. (2011 végén egy euróért 22,8 szá-
zalékkal több forintot kellett adni, mint 2007 
végén.) Így rövid távon nem áll fenn annak 
a veszélye, hogy a költségvetésnek e tartalék 
negatívvá válása miatt fizetnie kelljen. ugyan-
akkor a „forintárfolyam-kiegyenlítési tartalék” 
állománya a vizsgált időszakban egyik évről 
a másikra százmilliárd forintos nagyságrendű 
ingadozásokat is produkált, így a forint erő-
södése esetén számottevő kockázat forrásává 
válhat. (2004-ben és 2006-ban a korábban 
felhalmozott tartalék egy év alatt 180, illetve 
56 milliárd forinttal csökkent.) 

az mnB arany- és devizatartaléka a 2007–
2011. évek között évente több mint 1000 milli-
árd forinttal nőtt, 2011 végén mintegy 12 000 
milliárd forintot tett ki. Ennek következtében 
a forint egy százalékos erősödése – azaz az 
euróárfolyam mintegy 3 forintos csökkenése – 

120 milliárd forinttal mérsékelné a devizatarta-
lék forintban mért értékét. Emiatt a forintár-
folyam-kiegyenlítési tartalék is néhány év alatt 
könnyen negatívvá válhat, amely a költségvetési 
térítés veszélyét hordozza magában.

a vizsgált 10 éves időszakban az mnB mér-
leg szerinti eredménye hat alkalommal lett ne-
gatív.3 Ez annak ellenére is jól jelzi a költségve-
tési kockázat meglétét, hogy az elmúlt 10 éves 
időszakban egyszer sem kellett a költségvetés-
nek az mnB veszteségét megtérítenie, mivel 
arra az eredménytartalék fedezetet nyújtott. 

miért jelent költségvetési  
kockázAtot A monetáris politikA  
és A devizAtArtAlékolás?

Elméletileg is levezethető, hogy nemcsak az 
mnB-nél, hanem bármely jegybanknál jelen-
tős a veszélye annak, hogy alapvető feladatai-

1. táblázat

Az MNB foriNtárfolyAM-kiegyeNlítési tArtAlékáNAk, A devizA-értékpApírok 
kiegyeNlítési tArtAlékáNAk, eredMéNytArtAlékáNAk, Mérleg szeriNti 
eredMéNyéNek és A közpoNti költségvetés térítési kötelezettségéNek  

AlAkulásA (2002–2011) 
(millió Ft)

év 
forintárfolyam 
kiegyenlítési 

tartaléka

deviza-értékpapírok 
kiegyenlítési 

tartaléka

eredmény-
tartalék

MNB mérleg 
szerinti eredménye

központi 
költségvetés térítési 

kötelezettsége 

2002 –82 890 19 976 7 546 –4 886 82 890

2003 199 240 4 198 2 659 78 464 0

2004 19 506 –1 112 81 123 –42 766 1 112

2005 105 965 –14 816 38 357 –21 421 14 816

2006 49 595 –20 600 16 936 14 571 20 600

2007 49 857 –2 799 31 507 –16 582 2 799

2008 236 258 46 744 14 925 –5 464 0

2009 230 792 21 515 9 461 65 542 0

2010 415 937 –29 142 75 003 –41 577 29 142

2011 1 324 963 5 593 33 426 13 598 0

Forrás: az MNB éves jelentései
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hoz kapcsolódó bevételei alatta maradnak az 
e tevékenységek folytatásához szükséges forrá-
sok költségeinek.

Elemzésünkben két alapvető – egymással ösz-
szefüggő – funkcióval a devizatartalékolással és 
a monetáris politika eszközeinek alkalmazásával 
foglalkozunk. a jegybankok számára –  a szak-
irodalom szerint is – gyakran veszteséges tevé-
kenység a devizatartalékolás, mivel a tartalékokat 
– éppen azok funkciója miatt – csak viszonylag 
rövid lejáratú és alacsony kockázatú eszközök-
ben szabad lekötni. az ilyen eszközök hozama 
viszont általában alacsony, gyakran alacsonyabb, 
mint a devizatartalékolást finanszírozó források 
átlagköltsége. a veszteségessé válás kockázatát 
némileg enyhíti, hogy a központi bankok bizo-
nyos forrásokhoz viszonylag olcsón, a jegybanki 
alapkamatnál alacsonyabb vagy azzal megegyező 
költséggel tudnak hozzájutni.

a monetáris politika eszközeinek alkalma-
zása azért növelheti egy jegybank veszteséges-
sé válásának kockázatát, mert ezen eszközök 
bevetésénél az egyetlen szempont a monetáris 
politikai célok elérése és emellett eltörpülnek a 
jegybank veszteségessé válásának szempontjai, 
mivel annak végső terhét a költségvetés fizeti. 
nyilvánvaló, hogy a felelős döntéshozók ezt a 
szempontot is mérlegelik, a morális kockázat 
azonban – legalábbis elméletileg – jelen van.

Konkrétan az mnB esetében a devizatar-
talékolás veszteségességének kockázata külö-
nösen nagy. Egyfelől az mnB eszközei között 
meghatározó súlyt képviselnek a devizában 
fennálló követelések, míg forrásszerkezetében 
igen jelentős a súlya a forintkötelezettségek-
nek (lásd 2. táblázat). Bár ez utóbbiak döntő 
hányada után az mnB csak a jegybanki alap-
kamatnak megfelelő vagy még kisebb kamatot 
fizet, a magas alapkamat következtében ez a 
kamatköltség is igen tetemes. 

az mnB éves jelentései megerősítik ezek-
nek a kockázatoknak a fennállását (magyar 
nemzeti Bank, 2007, 2008, 2009a, 2010, 
2011c). az eredménykimutatások adataiból is 
kiolvasható (lásd 3. táblázat), hogy a deviza-
követelések után elszámolt kamat- és kamat-
jellegű bevételt rendre meghaladták a források 
után – nagyobb részt forintban, kisebb részt 
devizában – elszámolt kamat- és kamatjellegű 
ráfordítások, olyannyira, hogy az mnB tevé-
kenysége 2007-ben, 2008-ban és 2010-ben 
is veszteséggel zárult. az mnB a veszteséget 
csak azokban az években tudta elkerülni és 
eredménytartalékát feltölteni, amikor koráb-
bi években olcsóbban vett devizát magasabb 
árfolyamon nagy mennyiségben értékesített. 
Ez történt 2009-ben, amikor 143,6 milliárd 
forint és 2011-ben, amikor 101,9 milliárd fo-

2. táblázat

Az MNB foriNtBAN, illetve devizáBAN feNNálló követeléseiNek és 
kötelezettségeiNek MegoszlásA (2007–2011)  

(százalék)

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

Követelések forintban 3,26 7,43 3,15 3,14 2,34

Követelések devizában 96,74 92,57 96,85 96,86 97,66

Összes követelés 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kötelezettségek forintban 98,57 68,33 72,85 67,21 72,50

Kötelezettségek devizában 1,43 31,67 27,15 32,79 27,50

Összes kötelezettség 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Forrás: az MNB éves jelentései alapján végzett saját számítás
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rint devizaárfolyam-változásból származó be-
vétel ellensúlyozni tudta a kamatbevételek és a 
kamatkiadások közötti különbséget. 

a 3. táblázatból az is kiolvasható, hogy az 
mnB eredményének alakulása szempontjából 
a kiadási oldalon a forintban elszámolt kamat- 
és kamatjellegű ráfordítás bír nagy jelentő-
séggel. E ráfordítások 2009-től ugrásszerűen 
megemelkedtek. Ettől lényegesen kisebb mér-
tékben növekedtek a kamat- és kamatjellegű 
bevételek. Következésképpen jelentősen emel-
kedett annak a kockázata, hogy az mnB ered-
ménytartalékát meghaladó veszteség alakul 
ki, azaz a központi költségvetésnek kifizetési 
kötelezettsége keletkezik. 2011 júliusában az 
mnB azt jelezte,4 hogy 2011-ben várhatóan 
140 milliárd forint körüli vesztesége keletke-
zik, amiből 94 milliárd forintot a központi 
költségvetésnek 2012. március 31-ig meg kell 
térítenie (mnB, 2011a). Egy, a GDP 0,3 szá-
zalékának megfelelő kiadás lebegtetése jelen-

tős bizonytalanságot vitt a 2012. évi költség-
vetési tervezésbe. [2011 októberében az mnB 
már csak 12 milliárd forintra becsülte a térítési 
kötelezettséget (mnB, 2011b)] a veszteséges-
sé válást végül az mnB elkerülte, elsősorban 
az által, hogy a végtörlesztéshez kapcsolódóan 
jelentős mennyiségben adott el devizát a hazai 
kereskedelmi bankoknak, amelyen közel 100 
milliárd forint árfolyamnyereséget realizált.

a költségvetési kockázatok megismerése 
érdekében fontos annak áttekintése, hogy mi 
okozta a forintban elszámolt kamat- és kamat-
jellegű ráfordítások ugrásszerű emelkedését. 
az mnB (2009a) ennek kapcsán a követke-
zőket állapítja meg: „A forint kamateredmény 
jelentős romlása azért következett be, mert a kül-
földi hitelfelvételek felhasználásakor végrehajtott 
devizakonverziók jelentős többlet-forintlikvidi-
tást juttattak a gazdaságba, ami a jegybanknál 
a kéthetes kötvényállomány növekedésében csa-
pódott le. Az alapkamathoz kötött kamatozású 

3. táblázat

Az MNB főBB Bevételei és ráfordításAi (2007–2011)  
(milliárd Ft)

tételek 2007 2008 2009 2010 2011

Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 12,2 22,3 52,9 24,7 20,0

Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű bevételek 209,0 204,5 282,1 254,3 287,2

Devizaárfolyam-változásból származó bevételek 13,5 26,4 143,6 53,1 101,9

Egyéb bevételek 5,2 4,3 6,2 6,4 4,2

Bevételek összesen 242,7 272,2 537,2 393,6 495,8

Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 161,8 183,7 329,6 270,0 332,6

Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegű ráfordítások 59,1 34,5 69,0 62,7 68,6

Devizaárfolyam-változásból származó ráfordítások 4,5 17,2 6,9 2,7 3,2

Bankjegy- és érmegyártás költsége 9,1 7,0 8,2 8,5 4,9

Pénzügyi műveletek realizált vesztesége 6,8 8,3 36,8 74,0 56,6

Céltartalék 1,7 8,4 0 0,1 1,8

Banküzem működési költségei és ráfordításai 14,7 15,3 15,2 13,0 12,1

Ráfordítások összesen 259,3 277,7 471,7 435,2 482,2

Tárgyévi eredmény –16,6 –5,5 65,5 –41,6 13,6

Forrás: az MNB éves jelentései
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forintkötelezettségek (költségvetés forintbetétei, 
kötelező tartalék, likviditást lekötő instrumentu-
mok) éves átlagállománya mintegy 1700 milli-
árd forinttal emelkedett.” az idézet hátterének 
kibontásával folytatjuk kockázatelemzésünket. 

a költségvetés forintbetétei után fizetett ka-
matot értelemszerűen nem soroljuk a költségve-
tési kockázatok közé. Így elemzésünket a másik 
két tényezőre a kötelező tartalékra és a likviditást 
lekötő instrumentumokra fókuszáljuk. Ez utób-

biak alatt a monetáris politika két fontos eszkö-
zét az egynapos jegybanki betétet és a kéthetes 
jegybanki kötvényt kell érteni. a monetáris esz-
közöket az 1. bokszban mutatjuk be. 

Kiindulási alapként az mnB nyilvános ada-
tai alapján számítást végeztünk, hogy 2007 és 
2011 között hogyan alakultak a kötelező tar-
talék, a kéthetes jegybanki kötvény és az egy-
napos betét után elszámolt kamatok és kamat-
jellegű ráfordítások (lásd 4. táblázat). 

1. boksz

A hároM jegyBANki eszköz BeMutAtásA

Az MNB (2009b) kézikönyve szerint monetáris politikai eszközöknek nevezzük összefoglalóan azokat az eszközöket, ame-

lyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. Az MNB legfontosabb célja az eszköztár kialakí-

tása és működtetése során az, hogy a rövid pénzpiaci hozamok minél inkább igazodjanak a jegybanki irányadó kamatszinthez, 

illetve a várakozásokhoz és az alkalmazott eszköztár támogassa a jegybanki kamatpolitika végrehajtását.

A kötelező tartalékra vonatkozó jegybanki rendeletek alapján a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelinté-

zeteknek, illetve a külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepeinek forrásaik meghatározott százalékában kötelező tartalékot 

kell elhelyezniük a jegybanknál. A tartalékkötelezettséget a hitelintézetek azáltal teljesítik, hogy az egy hónap hosszúságú 

tartalékperiódusban a jegybanknál vezetett elszámolási számlájukon a tartalékkötelezettségüknek megfelelő átlagos számla-

állományt tartanak fenn.

A tartalékrendszer legfontosabb célja, hogy az átlagolási mechanizmus biztosításán keresztül segítse a hitelintézetek likvi-

ditáskezelését és hozzájáruljon a bankközi hozamok ingadozásának mérsékléséhez. Emellett a kötelező tartalékrendszer sze-

repet játszik a jegybankpénz iránti stabil kereslet biztosításában is. Magyarország európai uniós csatlakozását követően az 

MNB az irányadó kamatot fizeti a kötelező tartalékok után, azaz a kötelező tartalékrendszer burkolt adóztatási funkciója ekkortól 

megszűnt. A kötelező tartalékrendszert az MNB a kötelező jegybanki tartalék kiszámítására, illetve a kötelező tartalékráta mér-

tékére vonatkozó rendeletekben szabályozza.

A kéthetes futamidejű MNB-kötvény az MNB legfontosabb monetáris eszköze. Ennek az eszköznek a kibocsátáskori hoza-

ma szolgál irányadó jegybanki kamatként, azaz ez a hozam tükrözi leginkább a monetáris politika irányultságát, illetve annak 

megváltozását. Az irányadó kamatról a jegybank legfontosabb monetáris politikai döntéshozó testülete, a Monetáris Tanács 

hoz döntéseket. A központi bank irányadó kamatának segítségével gyakorol hatást a rövid pénzpiaci hozamokra és közvetve 

a gazdasági folyamatokra. A jegybank heti egy alkalommal, fix kamatú aukció keretében bocsát ki kéthetes futamidejű MNB-

kötvényeket ügyfelei részére. A jegybanki partnerek szabadon, mennyiségi korlát nélkül dönthetnek arról, hogy az aukciók 

keretében mennyi kötvényt vásárolnak.

Egynapos lejáraton kamatfolyosót tart fenn az MNB a bankközi kamatok szélsőséges ingadozásainak korlátozására.  

A kamatfolyosó szélessége az irányadó eszköz – vagyis a kéthetes jegybanki kötvény – kamatszintje körül +/–1 százalék.  

A kamatfolyosó tetején a jegybank az egynapos lejáratú hitellel  – a bankok által felajánlott fedezet függvényében – korlátlan 

mértékben hajlandó biztosítani a kereskedelmi bankok átmeneti likviditáshoz jutását, emiatt korlátozza a bankközi kamatlábak 

emelkedését. A kamatfolyosó alját az egynapos lejáratú jegybanki betét kamata jelenti, amelyen az MNB korlátlan mértékben 

hajlandó befogadni az átmeneti likviditástöbbletet a bankközi piacról, meggátolva ezzel, hogy a bankközi kamatlábak ennél a 

szintnél alacsonyabbra süllyedjenek.

Az MNB mennyiségi korlát nélkül alkalmazza a kéthetes futamidejű MNB-kötvényt és az egynapos jegybanki eszközöket is.
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a táblázat adataiból jól látszik, hogy a 
vizsgált időszak elején a kötelező tartalék és 
a kéthetes kötvény után fizetett kamatok vol-
tak viszonylag jelentősek. 2009-ben azonban 
a kötelező tartalék után fizetett kamatok az 
előző évinek a felére csökkentek, míg a két-
hetes kötvény után elszámolt kamatok a há-
romszorosára nőttek. Ennek következtében 
2009 és 2011 között a kéthetes kötvények 
után elszámolt kamat volt a meghatározó ki-
adási tétel.

a továbbiakban sorra bemutatjuk a három 
monetáris eszköz alkalmazása kapcsán elszá-
molt kamatok alakulását és megvizsgáljuk, 
hogy azokat milyen tényezők határozták meg. 
Elemzésünket az egynapos betét kamatkiadá-
sainak bemutatásával kezdjük.

az egynapos jegybanki betét nettó  
állománya után fizetett kamatok alakulása 
(2007–2011)

az egynapos jegybanki betéteknél a kamat-
kiadásokat a betétek nettó állománya után 
célszerű számolni, azaz a betétállományokból 
indokolt kivonni a hitelállományokat. az így 
kapott adatokat az 5. táblázatban gyűjtöttük 
össze. a táblázatban információs jelleggel fel-

tüntettük, hogy az adott évben a jegybanki 
alapkamat mekkora sávban ingadozott.

a táblázatból egy momentum emelhető ki. 
nevezetesen az, hogy 2008 és 2009 között az 
egynapos jegybanki betétek átlagos nettó állo-
mánya több mint 200 milliárd forinttal emel-
kedett, majd 2010-ben 250 milliárd forinttal 
mérséklődött. az állománynövekedés a ka-
matkiadásokat 2008 és 2009 között megdup-
lázta és 12 milliárd forintos költségnövekedést 
okozott az mnB részére. 

azt feltételeztük, hogy az átlagos betétál-
lomány megnövekedése a globális pénzügyi 
válsággal kapcsolatos. Ezért megvizsgáltuk, 
hogy a válság magyarországra történő begyű-
rűződésének hónapjaiban hogyan alakult az 
egynapos betétállomány. az erre vonatkozó 
adatokat a 6. táblázat tartalmazza. 

a 6. táblázat adatai jól mutatják, hogy 2008 
szeptemberéhez képest a következő három hó-
nap mindegyikében ugrásszerűen megemelke-
dett az egynapos jegybanki betét átlagos állomá-
nya. 2009 első hónapjaiban a gyors növekedés 
már nem folytatódott, de a betétállomány szintje 
minden hónapban meghaladta a 2008. októberi 
szintet, azaz ezzel a monetáris eszközzel jelentős 
kereskedelmi banki likviditást kötöttek le fo-
lyamatosan. Ez havonta 2–4 milliárd forintos 
többletkiadást jelentett az mnB számára ahhoz 

4. táblázat

A kötelező tArtAlék, A kéthetes jegyBANki kötvéNy és Az egyNApos Betét utáN 
elszáMolt kAMAtok és kAMAtjellegű ráfordítások Becsült összege  

A 2007–2011 közötti időszAkBAN 
(milliárd Ft)

A monetáris eszköz neve Az MNB által kifizetett (nettó) kamat

2007 2008 2009 2010 2011 5 év összesen

Kötelező tartalék 50 61 29 20 55 215

Kéthetes kötvény 74 71  223 214 255 837

Egynapos betét   1 12 25     5    8  51

Összesen 125 144 277 239 318 1103

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok és az aktuális jegybanki kamatok alapján végzett saját számítás
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képest, mintha a betétállomány a válság előtti 
szinten stabilizálódott volna.

a folyamat érdekessége azonban nem a szá-
mokban van, hanem abban, hogy a pénzügyi 
válság időszakában, amikor a bankközi pénz-
piacok „kiszáradtak”, miért alakult ki ilyen 
(forint-) likviditástöbblet a hazai kereskedelmi 
bankoknál, illetve hogy likviditástöbbletüket 
miért egynapos betétben és nem a magasabb 
kamatozású jegybanki kötvényben tartották. 
az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a 
kereskedelmi bankoknak a kiszámíthatatlan 
pénzügyi helyzetben maximálisan likvid pénz-
lekötési lehetőségre volt szükségük. az egy-
napos betételhelyezést ösztönözte az is, hogy 
az mnB 2008 októberében egy százalékról 
félszázalékra mérsékelte a kamatfolyosó széles-
ségét, amit csak 2009 novemberében állított 

újra helyre. ugyanakkor az sem zárható ki, 
hogy a 2008 októberében hirtelen megemelt 
jegybanki alapkamat ösztönözte a kereskedel-
mi bankokat arra, hogy átmeneti megtakarí-
tásaikat maximálisan likvid és magas kamatú 
betétként kössék le. Ezt az összefüggést látszik 
alátámasztani az 1. ábra, amely azt mutatja, 
hogy – némi késleltetettséggel – az alapkamat 
mértéke és a betétállomány nagysága együtt 
mozgott, de nemcsak 2008–2009 fordulóján, 
hanem 2010-ben és 2011-ben is. Ha az ösz-
szefüggés fennáll, akkor az azt jelenti, hogy a 
magas alapkamat és az ehhez képest szűk ka-
matfolyosó következtében az mnB nemcsak 
lekötötte a felesleges kereskedelmi banki lik-
viditást, hanem ösztönözte a bankokat arra, 
hogy szabad pénzeiket ebben a monetáris esz-
közben tartsák. 

5. táblázat

Az MNB-Nél elhelyezett egyNApos jegyBANki Betét átlAgos Nettó álloMáNyA  
és Az utáNuk kifizetett Nettó kAMAt

Megnevezés 2007 * 2008 2009 2010 2011

Az egynapos jegybanki betét átlagos állománya (milliárd Ft) 45,1 183,7 422,2 156,4 226,6

A betétek után kifizetett kamat (milliárd Ft) 0,5 12,1 24,8 4,8 8,2

A jegybanki alapkamat éves intervalluma (%) 7,5–8,0 7,5–11,5 6,25–10,0 5,25–6,25 5,75–7,00

*Az adatállomány nem teljes körű, az MNB 2007 októberétől tette nyilvánossá az adatokat.

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok, jegybanki alapkamat és az aktuális jegybanki kamatok alapján végzett saját számítás

6. táblázat

Az egyNApos jegyBANki Betétek álloMáNyáNAk  
és kAMAtráfordításAiNAk AlAkulásA A 2008-As gloBális péNzügyi válság 

MAgyArországi BegyűrűződéséNek hóNApjAiBAN 
(millió Ft)

Megnevezés szeptember október November december

Elhelyezett nettó átlag betétállomány 36 372 224 537 351 312 618 549

Kifizetett nettó kamat 224 1 766 2 937 5 279

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok és az aktuális jegybanki kamatok alapján végzett saját számítás



 tanulmány 

19

az mnB kéthetes kötvényei után fizetett 
kamatok alakulása (2007–2011)

az mnB 2007. év elején vezette be a kéthe-
tes kötvényt, amelynek kamata megegyezik a 
jegybanki alapkamattal. a jegybank a kéthetes 
kötvény segítségével köti le a bankrendszer fö-
lösleges likviditását. az e monetáris eszközzel 
kapcsolatos legfontosabb adatokat a 7. táblá-
zat foglalja össze. 

a táblázat adataiból látható, hogy az állo-
mány ugrásszerű növekedése e monetáris eszköz 
esetében is 2008 és 2009 között következett be. 
a kéthetes kötvények esetében azonban az ál-
lomány növekedése 2010-ben és 2011-ben is 
folytatódott. megvizsgáltuk, hogy ez a folyamat 
mennyire köthető a globális pénzügyi válság ki-
töréséhez, illetve mennyiben áll összefüggésben a 
jegybanki alapkamat alakulásával. az erre vonat-
kozó adatokat a 2. ábra mutatja be.

1. ábra

egyNApos jegyBANki Betét Nettó álloMáNyA A jegyBANki AlApkAMAt Mellett 
2007–2011. évekBeN

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok és a jegybanki alapkamat alapján végzett saját számítás

7. táblázat

MNB kéthetes kötvéNyek forgAloMBAN lévő átlAgos álloMáNyA (NévértékeN)  
és A kifizetett kAMAt

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

A kéthetes kötvények forgalomban lévő átlagos 

állománya (milliárd Ft) 946,1 782,0 2681,5 3936,3 4227,3

A kötvények után kifizetett kamat (milliárd Ft) 75,1 71,4 226,7 213,8 255,2

Éves jegybanki kamat intervallum (%) 7,5–8,0 7,5–11,50 6,25–10,00 5,25–6,25 5,75–7,00

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok, jegybanki alapkamat és az aktuális jegybanki kamatok alapján végzett saját számítás
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az ábra azt mutatja, hogy a kéthetes jegy-
banki kötvények állományának emelkedése 
nem rögtön a pénzügyi válság kirobbanásakor, 
hanem később, 2009 elején kezdődött és kö-
zel egy évig tartott, azóta is némi hullámzás-
sal magas szinten maradt. Ez azt jelzi, hogy a 
magyar kereskedelmi bankoknak növekvő le-
kötetlen forintforrásaik keletkeztek, és ezeket 
nem forgatták vissza hitelezésre, nem vettek 
belőle diszkontkincstárjegyet vagy államköt-
vényt, hanem kéthetes jegybanki kötvényben 
tartották az átmenetileg felesleges pénzüket. 
Ennek a magatartásnak a finanszírozása pedig 
a jegybank számára évi több mint 200 milliárd 
forint kamatkiadást okozott.

az mnB (2009b) kézikönyve szerint a 
kéthetes jegybanki kötvény az mnB legfon-
tosabb monetáris eszköze. Ennek az eszköz-
nek a kibocsátáskori hozama szolgál irányadó 

jegybanki kamatként, azaz ez a hozam tükrözi 
leginkább a monetáris politika irányultságát, 
illetve annak megváltozását. a 2. ábra alap-
ján ugyanakkor nem mutatható ki közvet-
len pozitív kapcsolat a jegybanki alapkamat 
emelkedése és kötvényállomány növekedése 
között. Sőt, azt láthatjuk, hogy a kötvényál-
lomány növekedése akkor lódult meg, ami-
kor a jegybanki alapkamat már mérséklődni 
kezdett. Balogh (2009) is azt a következtetést 
vonta le, hogy nincs közvetlen kapcsolat az 
állomány és az alapkamat között, mivel az 
mnB-kötvény állományának változásához 
valamely más jegybanki mérlegtételnek is 
változnia kell.

a kézikönyv maga is kifejti, hogy „a köt-
vényállomány nagyságának nincs kitüntetett sze-
repe a monetáris politikában. Ennek elsősorban 
az az oka, hogy a kötvényállomány nagyságának 

2. ábra

kéthetes kötvéNy forgAlMi álloMáNyA A jegyBANki AlApkAMAt Mellett  
A 2007–2011. évekBeN

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok és a jegybanki alapkamat alapján végzett saját számítás
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nincs általánosan kimutatható hatása a gazda-
sági folyamatokra. „(…) a kéthetes kötvény az 
irányadó instrumentum szerepe mellett egyben a 
strukturális likviditásfelesleg lekötésének eszköze 
is, ezért a kötvényállomány volumenét legin-
kább olyan tényezők befolyásolják, amelyekre az 
MNB-nek csak korlátozott befolyása van”.

Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ha a 
kötvényállomány nagyságának nincs kitünte-
tett szerepe a monetáris politikában, akkor in-
dokolt-e, hogy finanszírozási költségei tekinte-
tében a központi költségvetésnek ugyanolyan 
korlát nélküli térítési kötelezettsége legyen, 
mint a monetáris politika valós eszközeinek 
tekintetében. a jelenlegi jegybanki szabályo-
zás szerint ugyanis az eredményes monetáris 
politika egy olyan közjó, amelyet – tekintet 
nélkül annak költségeire – az adófizetőknek 
finanszírozniuk kell. De vajon ez a szabály al-
kalmazható-e egy olyan eszközre, amelynek fő 

célja a kereskedelmi banki jövedelmezőség egy 
bizonyos szintjének fenntartása?     

további kérdésként merül fel, hogy ha a ke-
reskedelmi bankoknak tartósan ilyen mértékű 
likviditásuk van, akkor abból miért nem disz-
kontkincstárjegyet vagy államkötvényt vásá-
rolnak. E kérdés kapcsán megvizsgáltuk, hogy 
miként alakult a rövid lejáratú diszkontkincs-
tárjegyek átlagos hozama a jegybanki alapka-
mathoz képest (lásd 3. ábra).

az ábra azt mutatja, hogy a háromhónapos 
lejáratú diszkontkincstárjegyek átlagos hoza-
ma általában meghaladta a jegybanki alapka-
mat mértékét, azaz tisztán jövedelmezőségi 
megfontolások alapján a kereskedelmi ban-
koknak érdemesebb lett volna diszkontkincs-
tárjegyet és nem jegybanki kötvényt vásárol-
niuk. ugyanakkor ebben az időszakban nem 
bocsátottak ki 3 hónapnál rövidebb lejáratú 
diszkontkincstárjegyet, hanem az államadós-

3. ábra

A diszkoNtkiNcstárjegy átlAgos hozAMA és A jegyBANki AlApkAMAt  
A 2007–2011. évekBeN

Forrás: az MNB, az ÁKK Zrt. honlapján közzétett forgalmi adatok és a jegybanki alapkamat alapján végzett saját számítás
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ságot igen nagy arányban hosszabb lejáratú 
devizában denominált államkötvényekkel fi-
nanszírozták, amelyeknek a forintra váltása – 
különböző áttételeken keresztül – tovább nö-
velte a hazai bankrendszer forintlikviditását. 

a kötelező tartalék után fizetett kamatok 
alakulása (2007–2011)

a bankok kötelező tartalékrátája a 2007. évben 
5 százalék volt, amit az mnB 2008 novembe-
rében 2 százalékra csökkentett. 2010. október 
1-jétől a 2, 3, 4 és 5 százalékos tartalékráták 
közül választhatnak; választásukat ezt követő-
en félévente módosíthatják. az mnB az op-
cionálisan választható magasabb tartalékráták 
bevezetésével az egységes tartalékráta miatt a 
kötelező tartalékrendszerben eddig meglévő 
aszimmetriát kívánta kezelni (Varga, 2010). 
az mnB jegybanki alapkamatot fizet a ban-
kok kötelező tartalékára.

az elhelyezett tartalék mértéke 2008 novem-
beréig 5 százalék volt, utána egészen 2010 
októberéig 2 százalék, ami az elhelyezett tar-
talék nagyságának tendenciájában is megmu-
tatkozik. a tartalék nagysága a 2009. évben a 
2008. évihez képest a felére csökkent. a 2010. 
év végétől a választható 2–5 százalékos tarta-
lékráták következményeként a tartalék forint-
értéke ismét emelkedni kezdett. a legfonto-
sabb adatokat a 8. táblázatban foglaltuk össze.  
a táblázatból látható, hogy a kötelező tartalék 

rátájának mérséklése 2009-ben 30, 2010-ben 
40 milliárd forintos kamatmegtakarítást ered-
ményezett a 2008. évi kiadásokhoz képest.  
a bankok forintlikviditásának növekedése 
azonban 2011-ben már az önként vállalt ma-
gasabb tartalékszintben is megmutatkozott és 
ez az előző évhez képest a kamatkiadások 25 
milliárd forintos emelkedésével járt.   

A monetáris eszközök AlkAlmAzási 
feltételeinek nemzetközi  
ÖSSZEHASoNlíTÁSA

az mnB által alkalmazott monetáris politika 
költségvetési kockázatainak értékelése érdeké-
ben érdemes áttekintenünk az Európai Köz-
ponti Bank (EKB) és olyan más Eu-tagállamok 
központi bankjainak vonatkozó szabályait, 
amelyek nem tartoznak az euróövezethez. az 
összehasonlításhoz az elemzett központi ban-
kok honlapján található, nyilvános adatokat 
használtuk fel. (a konkrét hivatkozásokat lásd 
a felhasznált irodalomban.) az összehasonlítás 
során az mnB monetáris politikája kapcsán 
elemzett eszközökre (kötelező tartalék, két-
hetes kötvény, egynapos betét), vagy azokhoz 
hasonló monetáris politikai eszközökre kon-
centráltunk.

Elöljáróban célszerű annyit elmondani, 
hogy a jegybanki eszközök diszkrecionális 
vagy alkalmazkodó (standing facility) jellegű-
ek lehetnek. Diszkrecionális eszközről a jegy-

8. táblázat

A kötelező jegyBANki tArtAlék átlAgos álloMáNyA  
és Az MNB áltAl kifizetett kAMAt

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

Összesen elhelyezett tartalék (milliárd Ft) 637,5 706,8 339,8 366,6 452,0

Elhelyezett tartalék után fizetett kamat (milliárd Ft) 49,6 60,9 29,4 20,0 54,5

Éves kamatintervallum (%) 7,5–8,0 7,5–11,50 6,25–10,00 5,25–6,25 5,75–7,00

Forrás: az MNB honlapján közzétett forgalmi adatok, jegybanki alapkamat és az aktuális jegybanki kamatok alapján végzett saját számítás
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bank dönt, hogy alkalmazza-e vagy sem, illet-
ve hogy milyen mértékben. az alkalmazkodó 
típusú eszközök ezzel szemben korlátlanul 
állnak a piaci szereplők rendelkezésére, vagyis 
a bankok igényének megfelelően „aktiválód-
nak”. az mnB munkatársainak egy 2001-ben 
írt tanulmánya (antal – Barabás – Czeti – ma-
jor, 2001) már megállapította, hogy a fejlett 
pénz- és tőkepiaccal rendelkező országokban 
egyre általánosabbá válik az aktív likviditás-
menedzselés, vagyis a diszkrecionális eszközök 
alkalmazása. Ebben az esetben – fejtik ki a 
szerzők – a jegybank határozza meg, mekkora 
mennyiségben nyújt likviditást, illetve von ki 
a rendszerből. az aktív likviditásmenedzselés 
hatékony működésének szükséges feltétele a 
bankközi likviditás alakulásának, így a nettó 
likviditási pozíció értékének pontos előrejel-
zése. 

az EKB deklarált célja (hasonlóan az 
mnB-hez) az árstabilitás fenntartása, illetve 
e cél veszélyeztetése nélkül az Európai unió 
gazdaságpolitikájának támogatása. az EKB 
eszköztára ezen célok elérésére alapvetően há-
rom csoportba sorolható: nyílt piaci művele-
tek alkalmazása, jegybanki rendelkezésre állás, 
valamint kötelező tartalékképzés előírása.

az EKB iránymutatása alapján a kötelező 
tartalékolás tekintetében az mnB és az EKB 
gyakorlata között nincs lényegi eltérés, mind-
két bank a mérlegtételek alapján határozza 
meg a kötelező tartalékképzés mértékét, lehe-
tővé teszi a tartalékperiódus szerinti átlagolást 
és fix kamatot5 fizet a tartalékállomány után.

a jegybanki rendelkezésre állás kapcsán 
mind az mnB, mind az EKB mennyiségi 
korlátozás nélkül, egynapos lejáratú hitel fel-
vételét (megfelelő fedezet mellett), illetve be-
tét lekötését teszi lehetővé a bankok számára. 
Érdemes megjegyezni, hogy az EKB 2009 
májusa óta abszolút értékben szűkebb kamat-
folyosót alkalmaz (+/–0,75%), mint az mnB 
(+/–1%). 

a nyílt piaci műveletek közül a finomhan-

golás keretében történő lekötött betétgyűjtés 
jellegzetességei hasonlíthatók össze leginkább 
az mnB kéthetes futamidejű kötvényének 
jellemzőivel. Fontos különbség, hogy az EKB 
számára az mnB-vel szemben ez az eszköz 
nem irányadó instrumentum (mnB, 2009b), 
ugyanakkor mindkét eszköz kibocsátása ka-
matköltséget generál a szervezeteknek, így 
elemzésünk szempontjából helytálló az össze-
hasonlítás. 

az EKB betétlekötési funkciója korrekci-
ós jellegű, segítségével kerülnek lekötésre a 
kötvényvásárlási program (Securities markets 
Programme – SmP) során a bankokhoz jut-
tatott likvid források. az EKB 2012-ben heti 
egy alkalommal adott lehetőséget egyhetes 
futamidejű, euróban denominált betétek le-
kötésére. a betétlekötés mennyiségi korlátait 
az SmP-program során felvásárolt kötvények 
mennyiségéhez igazítják, a betétek hozamának 
pedig csupán a maximumát határozzák meg,6 
amely így az igényelt mennyiség függvényében 
változó lehet.

Költséghatékonysági szempontból betét-
lekötés során mind a mennyiségi korlátozás, 
mind a változó kamatláb kedvezőbb konst-
rukció az EKB számára, mint ha korlát nélkül, 
fix kamatlábon kínálná betéteit. a mennyi-
ségi korlát gátat szab annak, hogy a bankok 
az SmP-programtól függetlenül felmerülő 
szabad forrásaikat ilyen módon kössék le.  
a változó kamatozás is hatékony módszernek 
bizonyult, hiszen a betétek után fizetendő ka-
mat 2012-ben gyakran csupán 0,01 százalék 
volt és definíciójából adódóan sosem lépte át a 
0,75 százalékos maximális határt. 

a Svéd Központi Bank (Sveriges Riksbank) 
elsődleges célkitűzése csakúgy, mint az mnB-
nek, az árstabilitás fenntartása, jelenleg 2 száza-
lékos inflációs célkitűzés mellett. az alkalma-
zott eszközök tekintetében jelentős különbség 
ugyanakkor, hogy a Riksbank, bár lenne rá 
lehetősége, nem ír elő kötelező jegybanki tar-
talékot, ugyanakkor kötelezi a bankokat, 
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hogy az általa vezetett RIX bankközi elszá-
molási rendszerben vezetett számláik minden, 
napi zárást követően egyensúlyban legyenek 
(Bowman – Gagnon – leahy, 2010). Ennek 
megvalósításához a bankoknak az mnB ka-
matfolyosójához hasonlóan lehetőségük van 
egynapos betétek és -hitelek igénybevételé-
re. az mnB-hez hasonlóan a Riksbank is az 
irányadó kamatszinthez mérten (jelenleg egy 
százalék) határozza meg az egynapos betétek és 
hitelek kamatait, ugyanakkor szűkebb kamat-
folyosót alkalmaz (+/–0,75 százalék).

a monetáris politika működési költségei-
nek szempontjából ugyanakkor a két központi 
bank gyakorlata között találunk különbséget 
is. az mnB által alkalmazott, jelentős kamat-
költségeket generáló irányadó kéthetes köt-
vénnyel szemben a Riksbank a bankok likvi-
ditási helyzetének megfelelően köt jellemzően 
egyhetes futamidejű penziós ügyleteket, vagy 
bocsát ki úgynevezett Riksbank certifikátokat 
az irányadó kamatlábon (nessén – Sellin 
– Sommar, 2011). a döntő különbség, aho-
gyan azt az EKB-nál is láthattuk, az hogy a 
Riksbank korlátozza a jegyezhető certifikátok 
mennyiségét, amelynek járulékos haszna, hogy 
behatárolja a potenciális költségeket.

az említetteken kívül más európai országok 
jegybankjainál is jellemző, hogy igyekeznek 
minél költséghatékonyabban megvalósítani a 
monetáris politika célkitűzéseit. Ennek egyik 
elterjedt eszköze a rövid lejáratú jegybanki 
kötvényekhez való hozzáférés mennyiségi kor-
látozása.

a Cseh nemzeti Bank legfőbb monetáris 
politikai eszköze a kéthetes repotender, ame-
lyet kizárólag monetáris politikai célból alkal-
maznak, a likviditási többlet elnyelésére. az 
ajánlatok befogadása azonban nem korlátlanul 
történik, hanem a bank által meghatározott 
szabályok szerint. a beérkezett ajánlatokat az 
amerikai módszer szerint rangsorolják, vagy-
is aki a legkisebb kamatlábbal tesz ajánlatot, 
az kerül a befogadás sorrendjében legelőrébb.  

a magasabb kamatlábbal tett ajánlatokat addig 
fogadja be a bank, amíg a várható likviditási 
többlet ki nem merül. a legnagyobb kamatláb-
bal ajánlatot tett bankokat vagy visszautasítja, 
vagy arányosan csökkenti a betétek befogadásra 
kerülő mértékét. a nemzeti bank által közzétett 
maximális kamatláb felett érkezett ajánlatokat 
nem fogadja el a bank. a módszer, bár kétségte-
lenül bonyolultabbá teszi a tenderek lefolytatá-
sát, nyilvánvalóan kisebb kamatköltséget gene-
rál, mint a korlátlan kötvénykibocsátás. 

a lett nemzeti Bank a monetáris politikai 
eszközök használatára vonatkozó szabályozás 
szerint az egynapos és az egyhetes betétek elfo-
gadásával kapcsolatban bármikor vezethet be 
korlátozásokat vagy visszautasíthatja a betétek 
elfogadását.

a Román nemzeti Bank a nyílt piaci mű-
veletekre vonatkozó szabályozása is tartalmaz-
za a befogadásra kerülő betétek mennyiségi 
korlátozásának lehetőségét. a szabályozás két 
csoportra osztja a tendereket, fix kamatozású-
ra és változó kamatozásúra. a fix kamatozású 
tendereknél, ha az ajánlatok összege megha-
ladja a nemzeti bank által előre meghatározott 
összeget, az ajánlatokat arányosan fogadják el. 
az arányosítás alapja a nemzeti bank által elő-
re meghatározott összeg és az ajánlatok össze-
gének hányadosa. a változó kamatozású be-
téteknél az alacsonyabb kamatlábú ajánlatok 
kerülnek előrébb a befogadás sorrendjében.  
a nemzeti bank ugyanakkor csak annyi beté-
tet fogad be, amennyi szükséges a monetáris 
politikai célok teljesüléséhez.

nemzetközi kitekintésünk alapján össze-
foglalóan megállapíthatjuk, hogy valamennyi 
általunk vizsgált ország jegybankja és az Eu-
rópai Központi Bank is korlátozza a kereske-
delmi bankok betétjeinek befogadását, azaz a 
magyar monetáris politikának a kereskedelmi 
banki likviditás korlátlan – ennek költségeit 
figyelmen kívül hagyó – lekötésével kapcso-
latos szabályozása Európában egyedülállónak, 
de legalábbis ritkaságnak számít. 
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a kamatköltséget generáló eszközökhöz 
való szabad hozzáférés korlátozásán túl az eu-
rópai jegybankok általában más eszközökkel 
is csökkenteni próbálják a monetáris politika 
megvalósításának költségeit. a 9. táblázatban 
összefoglaltuk, hogy az általunk vizsgált jegy-
bankok milyen, a kamatköltségeiket mérséklő 
megoldásokat alkalmaznak az egynapos beté-
tek kamatfolyosójának szabályozásánál. 

a táblázatból a jegybanki kamatköltségek 
mérséklésére két módszer olvasható ki. az 
egyik az aszimmetrikus kamatfolyosó, amikor 
betéteknél szélesebb a kamatfolyosó, mint a 
hiteleknél. Erre példa lettország és Csehor-
szág. a másik jellemző szabály, hogy a kamat-
folyosó szélességét hozzáigazítják az irányadó 
kamat mértékéhez: ha az irányadó kamat vi-
szonylag magas, akkor a kamatfolyosó is vi-
szonylag széles, ha viszont az irányadó kamat 
csökken, akkor a kamatfolyosót is szűkítik. 
Jól mutatják ezt a számok: Romániában +/–4 
százalékos, lengyelországban +/–1,5 százalé-
kos kamatfolyosó tartozik az 5,25, illetve 4,0 
százalékos irányadó kamathoz. Ezzel szemben 
Csehországban, Svédországban, az Egyesült 
Királyságban, Dániában, ahol alacsony az 

irányadó kamat, +/–0,2–0,75 százalékos csak 
a kamatfolyosó.

ahogyan az mnB (2009b) kézikönyve is 
kiemeli, a hazai bankrendszer strukturális lik-
viditástöbblettel rendelkezik, amely egyben 
azt is jelenti, hogy az egynapos betéteket nyil-
vánvalóan nagyobb mértékben veszik igénybe 
a bankok az egynapos hiteleknél. Ez az össze-
függés azt is magában hordozza ugyanakkor, 
hogy a szélesebb kamatfolyosó alacsonyabb 
kamatkiadásokat generál az mnB számára, 
hiszen alacsonyabb a betétek után fizetett ka-
mat. Ez azt jelenti, hogy az európai gyakor-
lathoz igazodó és a magyar irányadó kamat 
mértékére tekintettel szélesebb kamatfolyosó 
alacsonyabb kamatköltségeket generálna az 
mnB számára. Például, ha az mnB 2008 
őszén az irányadó kamat 8-ról 11,5 százalékra 
emelésekor a kamatfolyosót is arányosan szé-
lesítette volna, akkor milliárdos megtakarítá-
sokat érhetett volna el. Ezzel szemben – mint 
korábban már leírtuk – az mnB 2008 októ-
berében szűkítette a kamatfolyosót kifejezet-
ten azzal a céllal, hogy „a nehezebbé vált lik-
viditáskezelés ne okozzon jelentős veszteséget 
a hitelintézeteknek” (mnB, 2009a, 21–22. 

9. táblázat

egyes eu-tAgországok jegyBANkjAi áltAl AlkAlMAzott egyNApos Betéti  
és hitelkAMAtok, vAlAMiNt Az iráNyAdó kAMAt (2013. jANuár) 

(százalék)

ország egynapos betét
kamata

egynapos hitel
kamata irányadó kamat

Csehország 0,05 0,25 0,05

lengyelország 2,50 5,50 4,00

lettország 0,05 3,00–6,00–9,00 7 2,50

Románia 1,25 9,25 5,25

Svédország 0,25 1,75 1,00

Dánia –0,20 0,20 0,00

Egyesült Királyság 0,00 0,75 0,50

Magyarország 4,75 6,75 5,75

Forrás: a központi bankok honlapjai
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oldal). Igaz, a pénzügyi válság időszakában az 
EKB és több más európai ország jegybankja 
is szűkítette napi likviditáskezelő eszközének 
kamatfolyosóját, de a pénzügyi turbulencia 
elmúltával visszatért a szélesebb kamatfolyosó 
alkalmazásához (Bindseil – Jabłecki, 2011).  
a 4. ábra az EKB kamatfolyosójának alakulá-
sát mutatja be. 

az ábráról leolvasható, hogy az EKB 2008 
végén drasztikusan csökkentette a kamatfo-
lyosó szélességét azért, hogy javítsa a pénz-
intézetek megrendült likviditási helyzetét.  
a válságos helyzet elmúlása után azonban is-
mét kiszélesítette a kamatfolyosót, és csak 
akkor csökkentette némileg újra, amikor az 
irányadó kamat is igen alacsony szintre került. 
az EKB gyakorlatában is megfigyelhető tehát, 
hogy a kamatfolyosó szélességét az irányadó 
kamat arányában határozza meg, azaz maga-
sabb irányadó kamathoz az EKB gyakorlatá-
ban is szélesebb kamatfolyosó tartozik.

Következtetések a nemzetközi összehasonlítás 
alapján

a nemzetközi összehasonlítás azt mutatja, hogy 
az Európai Központi Bank és az elemzésbe be-
vont országok mindegyike törekszik arra, hogy 
monetáris eszközeit a kamatkiadások ésszerű 
keretek között tartásával alkalmazza és azokat 
nem rendeli teljes mértékben alá annak a cél-
nak, hogy „a rövid pénzpiaci hozamok minél 
inkább alkalmazkodjanak a jegybanki irányadó 
kamatszinthez”, azaz lényegében a kereskedel-
mi bankok jövedelmezőségi szempontjainak.  
a monetáris politikai eszközök kizárólag mo-
netáris politikai célokat szolgálnak, a közpon-
ti bankok a bankrendszerben és nem az egyes 
bankok szintjén meglévő likviditástöbbletet fo-
gadják be, ösztönzik a kereskedelmi bankokat 
az egymással történő kereskedésre.

a cikkünk alapját képező számvevőszéki 
tanulmányban tudatosan tartózkodtunk attól, 

4. ábra

Az európAi közpoNti BANk iráNyAdó kAMAtA és Az AlkAlMAzott kAMAtfolyosó

Forrás: saját szerkesztés az EKB honlapján nyilvánosságra hozott adatok alapján

K
am
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, %

Irányadó kamat (%)
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hogy kritikai észrevételeket fogalmazzunk meg 
a monetáris politikával kapcsolatban, kerülve 
a látszatát is annak, hogy az állami Számve-
vőszék túllépi a hatáskörét. E cikk keretei kö-
zött azonban kifejthetjük, hogy a nemzetközi 
összehasonlítás – saját magánemberi megíté-
lésünk szerint – milyen tanulságokkal szolgál-
hat a monetáris eszközök hazai alkalmazására 
nézve.

az első tanulság a kamatfolyosó szélességével 
kapcsolatos. a nemzetközi összehasonlítás arra 
mutat rá, hogy más jegybankok az irányadó 
kamathoz képest viszonylag szélesebb kamat-
folyosót alakítanak ki, különösen a jegybanki 
betétek esetében, annak érdekében, hogy a ke-
reskedelmi bankoknak ne érje meg a központi 
bankban tartaniuk a napi likviditási többletü-
ket, hanem a likviditáshiányokat és feleslegeket 
elsősorban a bankközi pénzpiac egyenlítse ki. 
magyarországon a túl szűk folyosó nem teremti 
meg erre a kereskedelmi bankok érdekeltségét. 
magának a mnB-nek egy tanulmánya állapítja 
meg, hogy magyarországon a „forintlikviditás 
újraelosztását szolgáló bankközi piacok szerepe 
jelenleg nagymértékben elmarad az optimális-
tól és a szereplők a jegybanki eszközöket része-
sítik előnyben az egymással történő kereskedés 
helyett”. (molnár, 2010, 28. oldal). a szerző 
ennek két konkrét okát – a bankközi piac sze-
replőinek bizalmatlanságát és bizonytalanságát 
– jelöli meg. Ezt nem vitatva rá kell mutatnunk, 
hogy a bizalmatlanság és a bizonytalanság egy-
aránt olyan kockázati tényező, amelyeket a 
kereskedelmi bankoknak felesleges vállalniuk 
akkor, ha a jegybanki eszközöket viszonylag kis 
kamatveszteséggel kockázatmentesen igénybe 
vehetik. a nemzetközi összehasonlítás alapján 
túl szűknek mutatkozó magyar kamatfolyosó 
tehát nemcsak a költségvetési kiadások kocká-
zata szempontjából kedvezőtlen, hanem gyen-
gíti a bankrendszer egészének alkalmazkodó 
képességét.

megítélésünk szerint hasonló módon a ke-
reskedelmi bankok alkalmazkodási kényszerét 

gyengíti a kéthetes jegybanki kötvények kor-
látlan jegyzési lehetősége. a kéthetes jegyban-
ki kötvény vásárlása ugyanis a kereskedelmi 
bankok számára egy likvid, kockázatmentes 
befektetési lehetőség, amely definíció szerint 
az irányadó kamatnak megfelelő mértékben 
kamatozik. E kötvénynek a korlátlan jegyez-
hetősége azt jelenti, hogy a kereskedelmi 
bankoknak csak olyan eszközbe célszerű be-
fektetniük, amely a likviditás, a hozam és a 
kockázat hármasának eredőjeként kedvezőbb, 
mint a jegybanki kötvény. Következésképpen 
a kockázatosabb, kevésbé likvid alternatív be-
fektetési lehetőségekkel szemben a kereskedel-
mi bankok hozamelvárásai megugranak, azaz 
csak magas kamatprémium mellett lesznek 
érdekeltek abban, hogy likviditásfeleslegüket 
piaci alapon befektessék, például abból állam-
kötvényt vásároljanak. aligha tévedünk, ha 
azt állítjuk, hogy más országok jegybankjai – 
többek között – azért nem hirdetik meg a lik-
viditásfeleslegek irányadó jegybanki kamaton 
való korlátlan eladásának lehetőségét, hogy ne 
srófolják fel a kereskedelmi bankok hozamel-
várásait.

az mnB szakértői elemzései (például Ba-
logh, 2009) a bankrendszer mérlegösszefüggé-
sei alapján levezetik, hogy ha az állam devi-
zában való eladósodása következtében nőnek 
a devizatartalékok, akkor az szükségképpen 
vezet az azt finanszírozó monetáris eszközök 
– elsősorban a kéthetes jegybanki kötvény – 
állományának növekedéséhez. a korrekt leve-
zetés kiinduló pontja az tény, hogy 2008 őszén 
az alacsony állampapír-kereslet következtében 
az államadósság Kezelő Központ Zrt. csök-
kentette forintkibocsátásait és helyette na-
gyobb mértékben támaszkodott nemzetközi 
hitelfelvételre.  

azóta azonban a hazai bankok forintlik-
viditása lényegesen javult. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy ezt a szabad pénzt nem lehet-
ne-e az államadósság közvetlen és olcsóbb 
finanszírozására átcsatornázni azáltal, hogy 
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az mnB a kéthetes kötvények korlátlan be-
válthatóságát megszünteti. Így a kereskedel-
mi bankokat érdekeltté tenné abban, hogy 
likvid pénzeiknek alternatív befektetési lehe-
tőséget keressenek és állampapírt (kincstárje-
gyet) vásároljanak. természetesen ez csak egy 
hosszabb alkalmazkodási folyamat részeként 
képzelhető el, amelynek során az olcsóbb ha-
zai finanszírozás kiváltja az államadósság fi-
nanszírozásának a drágább, külföldi forrásait. 
Következésképpen párhuzamosan csökken a 
devizatartalék és az azt finanszírozó kéthetes 
jegybanki kötvények állománya. a cél egy 
olyan új egyensúlyi helyzet elérése lehetne, 
amelyben a költségvetési kockázatok mérsék-
lődnek, de a devizatartalékok sem süllyednek 
a szükséges szint alá. az új egyensúly kialakí-
tásának két mozgatórúgója van: a jegybank 
és az állami adósságkezelésért felelős szervek 
együttműködése az adósságkezelés optimá-
lis eszközeinek megválasztásában, valamint 
a kereskedelmi bankok hozamelvárásainak 
mérséklése a jegybanki kötvényhez jutás kor-
látlanságának kiiktatásával.   

A monetáris politikAi eszközök  
és A devizAtArtAlékok  
FiNANSZíRoZÁSÁNAK ÖSSZEFüggÉSEi

a pénzügyi piacok kiegyensúlyozott műkö-
dése esetén a jegybanki likviditásszabályozó 
eszközök nem eredményeznek a jegybank 
mérlegében sem robosztus kötelezettségeket 
(betétek, jegybanki kötvények) sem nagy 
követelésállományt (hitelek), következés-
képpen az említett monetáris eszközök nem 
játszanak jelentős szerepet a jegybank tevé-
kenységének finanszírozásában. Egészen más 
azonban a helyzet akkor, ha a kereskedelmi 
bankok tartósan és nagymértékben kötik le 
likviditástöbbletüket a jegybankban. Ilyen-
kor ugyanis az általuk elhelyezett betétek és 
megvásárolt kötvények a jegybanki mérleg 

forrásoldalának fontos elemévé válnak. miu-
tán magyarországon jelenleg ez a helyzet, így 
elemzésünk során nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a monetáris eszközöknek a devizatarta-
lékok finanszírozásában játszott szerepét. En-
nek bemutatása érdekében a 10. táblázatban 
összefoglaljuk az arany- és devizatartalékok 
(a továbbiakban: devizatartalékok) és az ezt 
finanszírozó legfontosabb források évenkénti 
változását.  

a táblázat 1. sorának adatai azt mutat-
ják, hogy 2007 és 2011 között magyaror-
szág arany- és devizatartalékai minden évben 
1000 milliárd forintot meghaladó mértékben 
növekedtek. a 2. sor adatai pedig azt mutat-
ják, hogy az eszközoldalnak ezt a növekedését 
2008-ban és 2010-ben körülbelül 80 százalé-
kos arányban külföldi (devizában megjelenő) 
források (ImF/EB-hitel, az ImF által vég-
rehajtott SDR-allokációból származó nettó 
devizabeáramlás) finanszírozták. Ezzel szem-
ben – amint az a 3. sor adataiból látható – 
2009 végén 90 százalékos, 2011 végén 100 
százalékos mértékben hazai (forintban jelent-
kező8) források finanszírozták a devizatartalé-
kok bővülését. a 2009. év fejleményei külön 
kiemelést érdemelnek, hiszen ekkor a magyar 
állam lehívott 5,9 milliárd eurót az ImF/EB-
hitelkeretből. Ezek forintra váltása és elköltése 
után a pénz forintlikviditásként jelent meg a 
magyar gazdaságban, amit az mnB kéthe-
tes jegybanki kötvénnyel kötött le. 4 év alatt 
együttesen a 4000 milliárd forinttal (a GDP 
13 százalékának megfelelő összeggel) nőtt a 
devizatartalékot finanszírozó hazai források 
mértéke. 

az általunk elemzett három monetáris esz-
közzel kapcsolatos jegybanki kötelezettségek 
(betétek, illetve kötvények) év végi forintér-
téke a „hitelintézeti betét” és az „egyéb be-
tétek és kötelezettségek” sorban jelenik meg 
az mnB mérlegében.9 a táblázatból látha-
tó, hogy 2009-ben a devizatartalékok szinte 
ugyanolyan összeggel nőttek, mint „az egyéb 



 tanulmány 

29

betétek és kötelezettségek” sor összege. Kö-
vetkezésképpen a devizatartalékok növekedé-
sének finanszírozásában a kéthetes jegybanki 
kötvények állománynövekedése meghatározó 
szerepet játszott. (a „hitelintézeti betétek” sor 
összegének jelentős csökkenése azzal a – ko-
rábban bemutatott – folyamattal függ össze, 
amelynek során az egynapos jegybanki betétek 
állománya 2008 végére 1100 milliárd forint-
ra nőtt, majd több lépésben 2009 végére 600 
milliárd forint alá csökkent.)

a devizatartalékok 2011. évi növekedé-
sének finanszírozásában már többféle hazai 
forrás növekedése játszott szerepet. Elsőként 
azt kell tisztáznunk, hogy a devizatartalékok 
forintban mért 2300 milliárd forintos növe-
kedéséből 900 milliárd forintnyi összeg a fo-
rint árfolyama romlásának a következménye. 
a fennmaradó 1400 milliárd forintból a „hi-
telintézetek betétei” sor állománynövekedése 
487 milliárd forintot, a „központi költségve-
tés betétei” sor állománynövekedése 324 mil-
liárd forintot finanszírozott. a monetáris esz-
közökben lekötött kereskedelmi banki likvid 

forintállományok állománynövekedése tehát 
összességében mintegy 870 milliárd forint ér-
tékben finanszírozták a devizatartalékok nö-
vekedését. 

a táblázatból kiolvasható az az ellentmon-
dás is, hogy miközben a kormányzat 2011-
ben élénkíteni akarta a gazdaságot a „központi 
költségvetés betétei” is jelentős mértékben, 324 
milliárd forinttal nőttek. E mögött egyszeri té-
telek (például egy jelentősebb átutalás az Euró-
pai uniótól) is meghúzódnak. a betétek után a 
költségvetésnek a jegybank az irányadó kamat-
nak megfelelő kamatot fizet, nemzetgazdasági 
szinten azonban a költségvetés túlzott likvidi-
tása veszteséget jelent. (a forrásköltségek szük-
ségszerűen meghaladják az eszközök hozamait.)  

a gazdaság normális működésének ellent-
mond, hogy a „forgalomban lévő bankjegy- 
és érmeállomány” 332 milliárd forinttal nőtt, 
azaz folytatódott a 2010-ben megkezdődött 
folyamat, amikor 191 milliárd forinttal nőtt 
a forgalomban lévő bankjegy- és érmeállo-
mány. Különösen a nagy címletű bankje-
gyek állománya nőtt meg, ami alátámaszt-

10. táblázat

Az MNB ArANy- és devizAtArtAlékAiNAk és Az Azt fiNANszírozó legfoNtosABB 
források éveNkéNti változásA (2007–2011) 

(milliárd forint)

Megnevezés 2007–2008  2008–2009  2009–2010 2010–2011

1. Arany- és devizatartalék 2 205 1 897 1 087 2 324

2. Kötelezettségek devizában 1 639 133 816 –126

3.
Kötelezettségek forintban 

ebből: 

788 1 527 182 1 528

3/a      központi költségvetés betétei –69 120 25 324

3/b      hitelintézetek betétei 59 –366 75 487

3/c      forgalomban lévő bankjegy és érme 105 –123 191 332

3/d      egyéb betétek és kötelezettségek 694 1 896 –109 385

4. A forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 186 –5 185 909

Forrás: az MNB éves jelentései
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ja a mnB szakértőinek azt a feltételezését, 
hogy a forgalomban lévő készpénz növelése 
vagyonfelhalmozási célokat szolgált, azaz a 
bankrendszer iránti bizalmát elveszítő állam-
polgárok tömegesen készpénzben tartják a 
megtakarításaikat. (az áKK Zrt. csak 2012-
ben indította el akcióit arra, hogy az állam-
adósság finanszírozásában a lakossági megta-
karítások szerepét növelje.)

a leírtak alapján az a kép bontakozik ki, 
hogy 2011-ben magyarországon a háztartá-
sok, a vállalatok és a költségvetés is megtaka-
rítói szerepbe került és megtakarításaik végső 
soron és törvényszerűen az mnB forrásait 
növelték. 2011-ben a devizatartalékok növe-
kedését alapvetően a hazai gazdasági szerep-
lők megtakarításai finanszírozták. a makro-
gazdaság mérlegösszefüggéseiből következik, 
hogy ha a gazdaság minden szereplője meg-
takarít és közben a külkereskedelmi mérleg-
ben jelentős többletet lehet elérni, valamint 
a devizában fennálló adósságokat újabb de-
vizakötvényekből törlesztik, akkor a megta-
karítások a devizatartalékok növekedésében 
csapódnak le. Figyelemre méltó, hogy az 
mnB a devizatartalékoknak ezt a számottevő 
növekedését az irányadó vagy annál is alacso-
nyabb jegybanki kamattal kamatozó forrá-
sokból tudta finanszírozni. nem is beszélve 
a készpénzállomány 330 milliárdot meghala-
dó növekedéséről, ami az mnB részére gya-
korlatilag ingyenes forrás. Ennek ellenére az 
mnB eredményének negatívvá válását csak 
úgy tudta elkerülni, hogy év végi devizael-
adásai révén 100 milliárd forintot megközelí-
tő árfolyamnyereséget ért el.

A költségvetés kockázAtAi  
A KÖvETKEZő ÉvEKBEN

a devizatartalékok 2009 és 2011 között be-
következett jelentős növekedése önmagában 
is fokozza az mnB eredménye negatívvá vá-

lásának kockázatát, hiszen minél nagyobb a 
devizatartalék mértéke, annál nagyobb ösz-
szegű lehet a devizatartalékok kihelyezésének 
kamatbevétele és a devizatartalékokat finanszí-
rozó források kamatkiadásainak különbözete. 
E költségvetési kockázatra már az Európai Bi-
zottság 2012. őszi előrejelzésében is felfigyelt. 
a Bizottság előrejelzése ugyanis azzal számolt, 
hogy az mnB a 2013. évben veszteséges lesz, 
és ezért a központi költségvetésnek 2014-ben 
a GDP közel fél százalékának (150 milliárd 
forintnak) megfelelő térítési kötelezettsége ke-
letkezik. Emiatt az Európai Bizottság (2012) 
előrejelzése szerint 2014-re a GDP 3,5 szá-
zalékára emelkedik a magyar államháztartási 
hiány. Hasonló mértékű hiányt valószínűsít 
maga az mnB is, a hiány fő okaként a devi-
zatartalékok növekedését jelölve meg (mnB, 
2012, 58. oldal).

nekünk is fel kell hívnunk a figyelmet két 
további, a tanulmányban elemzett helyzetből 
eredő kockázati tényezőre. az első az, hogy a 
devizatartalékokat csak kisebb arányban lehet 
majd az irányadó vagy annál is alacsonyabb 
jegybanki kamattal kamatozó forrásokból fi-
nanszírozni. Például a központi költségvetés 
betétállománya csökken, a készpénzállomány 
ismét mérséklődni kezd, a kereskedelmi ban-
kok forintlikviditása szűkül. a másik, kockáza-
tot növelő tényező az, hogy a devizatartalékok 
növekedésére egy olyan időszakban került sor, 
amikor a forint árfolyama viszonylag gyenge 
volt. Következésképpen a devizatartalékok át-
lagos beszerzési árfolyama megnőtt. Ez pedig 
azt eredményezi, hogy deviza eladásával az 
mnB már csak viszonylag kisebb árfolyam-
nyereséget tud realizálni ahhoz a helyzethez 
képest, amikor devizatartalékának meghatá-
rozó részét az erősebb forintárfolyamon be-
szerzett deviza tette ki. ugyanakkor mérsékli 
a veszteségessé válás kockázatát az irányadó 
jegybanki kamat mérséklése.

a veszteségessé válás kockázatának ismere-
tében különösen fontosnak látszik annak át-
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gondolása, hogy a monetáris eszközök alkal-
mazásánál nem kellene-e a kamatköltségeket 
mérséklő eszközöket alkalmazni, követve a 
többi európai jegybank által alkalmazott meg-
oldásokat. 

Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy 
miként lehetne az államadósság finanszírozá-
sát szolgáló eszközök és a monetáris politikai 
eszközök alkalmazását jobban összehangol-
ni, a két eszközcsoport együttes alkalmazása 
költségeinek optimalizálása érdekében. mire 
gondolunk? arra, hogy ha az állam devizá-
ban több kölcsönt vesz fel, mint amennyi 
törlesztési (és fizetési) kötelezettsége devi-
zában jelentkezik, akkor az a devizatartalé-
kokat növeli. a megnövekedett devizatarta-
lékok finanszírozása pedig veszteséget okoz 
közvetlenül az mnB-nek, áttételesen pedig 
a központi költségvetésnek. az államadósság 
finanszírozása eszközeinek megválasztásánál 
erre a költségtöbbletre figyelemmel kell len-
ni akkor is, ha az nem közvetlenül és nem 
azonnal jelenik meg a központi költségvetés 
kiadásai között. megítélésünk szerint a devi-
zatartalékok jelenlegi, biztonságos nagyság-
rendje mellett indokolt, hogy a nemzetgazda-
sági szintű költségtakarékosság szempontjai 
erősebb prioritást kapjanak az államadóssá-
got finanszírozó döntések meghozatalakor.

a devizatartalékok átlagos beszerzési ár-
folyamának emelkedése a „forintárfolyam 
kiegyenlítési tartalék” negatívvá válása szem-
pontjából is növekvő kockázatot jelent, mivel 
így magasabb forintárfolyam mellett kezd a 
tartalék mérséklődni. ugyanakkor itt a leg-
súlyosabb költségvetési kockázatról van szó, 
hiszen ha a magyar gazdaság nemzetközi meg-
ítélése javul és ennek következtében a forint 
árfolyama fokozatosan emelkedni kezd, ak-
kor a magas devizatartalékok forintértékének 
csökkenése néhány éven belül elvezethet oda, 
hogy a központi költségvetésnek 100 milli-
árdos nagyságrendű összegekkel kell kipó-
tolnia az mnB „forintárfolyam-kiegyenlítési 

tartalékát”. a forint árfolyamának erősödése 
következtében a deviza-értékpapírok kiegyen-
lítési tartaléka is hamar deficitessé válhat, és 
– mint láttuk – arra sem lehet számítani, hogy 
az mnB eredménytartaléka a két másik alap 
negatív egyenlege kiegyensúlyozására képes 
mértékű pozitív szaldót mutasson. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy e tényezők ese-
tében nem az mnB rossz gazdálkodásáról van 
szó és nem is a magyar gazdaság rossz teljesít-
ményéről. Éppen ellenkezőleg a monetáris po-
litikával és a devizatartalékolással kapcsolatos 
súlyos költségvetési fizetési kötelezettségek ép-
pen akkor jelentkeznek majd, amikor a magyar 
gazdaság elkezd növekedni. a probléma az, 
hogy ezek a fizetési kötelezettségek rontják az 
adósságmutatót és ezáltal a Költségvetési taná-
csot arra kényszerítik, hogy csak akkor járuljon 
hozzá a költségvetési törvényjavaslat elfogadá-
sához, ha a folyó költségvetés egyenlege az em-
lített fizetési kötelezettséggel azonos mértékben 
javul. Ez viszont további – a gazdasági növeke-
dést fékező – megszorításokhoz vezetne.

„Csapda” az adósságszabályban

Itt kell rámutatnunk arra, hogy a jelenlegi 
adósságszabály egy súlyos „növekedési csap-
dát” rejt magában. miről van szó? arról, 
hogy az államadósság-mutatónak a magyar-
ország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvényben szabályozott számítási 
módja a tervezett adósságadatokban az árfo-
lyamhatást szándékosan kiszűri azáltal, hogy 
a külföldi pénznemben kimutatott adósság-
elemeket azonos árfolyamon kell figyelembe 
venni. a jogalkotó célja nyilván az volt, hogy 
egy bizonytalansági tényezőt kiiktasson egy 
szigorú szabályból és ne teremtsen lehetet-
len követelményt arra az esetre, ha a forint 
árfolyama gyengül és ezért a devizában de-
nominált államadósság forintértéke növek-
szik. Így viszont az adósságmutató azt sem 



 tanulmány 

32

értékeli pozitívan, amikor a forint árfolya-
ma erősödik. Ez önmagában nem lenne baj.  
a gond az, hogy a forint árfolyamának tartós 
erősödése esetén az mnB „forintárfolyam- 
kiegyenlítési tartaléka” előbb-utóbb szükség-
szerűen negatív összegűvé válik, azaz a költ-
ségvetésnek fizetési kötelezettsége keletkezik, 
az azt ellentételezni tudó árfolyamhatás vi-
szont nem jelenik meg az adósságmutató ér-
tékében. Ennek következtében igen komoly a 

kockázata annak, hogy a forint árfolyamának 
számottevő és folyamatos erősödése esetén 
az államadóság-szabályt jelenlegi formájában 
csak akkor lehet teljesíteni, ha a gazdaság 
más területein százmilliárdos megtakarítá-
sokat érnek el. Ez természetesen lassítaná a 
gazdasági növekedést. Célszerű lenne ezért az 
államadósság mutatójának számítási módját 
a tanulmányban kifejtett kockázatok figye-
lembevételével újragondolni.

Jegyzetek

1 mnB devizában fennálló követeléseinek és kö-
telezettségeinek hivatalos árfolyamon és átlagos 
beszerzési árfolyamon számított értékének a kü-
lönbsége.

2 a devizában fennálló, értékpapíron alapuló követe-
lések piaci értékelése alapján megállapított külön-
bözet.

3 „a jegybank eredményét elsősorban a hazai és a nem-
zetközi makrogazdasági folyamatok, valamint a mo-
netáris politika céljai és választott eszközei határozzák 
meg, ezért az nem használható a jegybanki működés 
sikerességének mérőszámaként.” (mnB, 2009a, 9. 
oldal) 

4 „az inflációs jelentésben frissített prognózis sze-
rint az mnB várható 2011. évi vesztesége miatt a 
központi költségvetésnek 94 milliárd veszteségtérí-
tési kötelezettsége keletkezik 2012-ben. Ez az idei 
évhez képest addicionális kiadást jelent a pénzfor-
galmi egyenlegben: a kormány a 2011. évi költség-
vetési törvényjavaslathoz készített többéves kite-
kintésben erre a célra nem tervezett előirányzatot, 
és a tavasszal közzétett konvergenciaprogramban 

sem szerepelt a veszteségtérítés hatása.” (mnB, 
2011a, 24. oldal)

5 az mnB-nál ez az irányadó kamat, az EKB-nál az 
irányadó refinanszírozási műveletek (mRO) kamat-
lába.

6 a lekötött betétek után fizetett maximális kamat az 
EKB irányadó refinanszírozási műveleteinek (main 
refinancing operations – mRO) kamata, amely je-
lenleg 0,75 százalék.

7 a nemzeti bank a szerint differenciálja a kamatlába-
kat, hogy az adott napot megelőző 30 napos perió-
dusban hány munkanapon használta a bank az adott 
monetáris politikai eszközt: nem több mint 5 mun-
kanap; nem több mint 10 munkanap; több mint 10 
munkanap.

8  a két fogalom nem teljesen fedi egymást, mivel kül-
földieknek is van forintbetétje. 

9 Ezek tehát év végi állományadatok szemben az álta-
lunk korábban elemzett – a kamatköltségekkel szoro-
sabban korreláló – átlagos állományi adatokkal.
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