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I. Utasítások

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2019. (X. 10.) MNB utasítása  
a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés g)  pontjában biztosított jogkörömnél fogva – figyelemmel 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra – a Magyar Nemzeti Bank 
szervezeti felépítéséről és működési rendjének szabályairól a következő utasítást adom ki:

1. §  A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás – a  Magyar 
Nemzeti Bank igazgatósága 207/2019. (10. 02.) számú határozata alapján – az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez az  utasítás a  közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. október 3-tól kell 
alkalmazni.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 6/2019. (X. 10.) MNB utasításhoz

 1. Az SZMSZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.4.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.4.2.2. Az alelnökök
A Bank alelnökeit a  köztársasági elnök nevezi ki és menti fel, megbízatásuk hat évre szól. Az  alelnökök szakmai 
felügyelete alá tartozó szervezeti egységeket, illetve tevékenységeket az igazgatóság határozza meg.
Az alelnökök tagjai a  Monetáris Tanácsnak és az  igazgatóságnak, az  MNB tv. 4.  § (5) és (7)–(9)  bekezdésében 
meghatározott feladatokat felügyelő alelnökök a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak is.
Az alelnököket akadályoztatásuk esetén – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a munkaszervezeten belüli 
irányítás/felügyelet szempontjából az  általuk felügyelt szervezeti egységek tekintetében az  ügyvezető igazgatók, 
amennyiben az  ügyvezető igazgató is akadályoztatva van, vagy az  alelnök által felügyelt szervezeti egységeket 
ügyvezető igazgató nem irányítja, a  szervezeti egységek vezetői a  maguk irányította területek vonatkozásában 
helyettesítik, a monetáris tanácsi, pénzügyi stabilitási tanácsi és igazgatósági tagságukból eredő feladataik, illetve 
az  igazgatóság által hatáskörükbe utalt kérdésekben való döntéshozatal kivételével. Az  igazgatósági tagként 
döntésre jogosult személy helyettesítésének szabályait az igazgatóság állapítja meg. Amennyiben a helyettesítésről 
az  igazgatóság az  ügyrendjében nem rendelkezik, a  döntéshozatalra jogosult személy akadályoztatása esetén 
az igazgatóság dönt.
Az alelnökök feladatköre:
– a Monetáris Tanács tagjaként részvétel az alapvető jegybanki feladatok ellátásában,
– az MNB tv. 4.  § (5) és (7)–(9)  bekezdésében meghatározott feladatokat felügyelő alelnökök esetében, a  testület 
tagjaként részvétel a Pénzügyi Stabilitási Tanács munkájában,
– az igazgatóság tagjaként részvétel az  igazgatóság munkájában, az  igazgatóság határozataiból eredő, 
a felelősségébe tartozóként meghatározott teendők ellátása,
– a Monetáris Tanács, a  Pénzügyi Stabilitási Tanács, illetve az  igazgatóság által tárgyalandó előterjesztések, 
tájékoztatók elkészíttetése, előterjeszthetőségük megítélése, a döntések végrehajtásának felügyelete,
– a Monetáris Tanács és a  Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai esetében a  Pénzügyi Stabilitási Tanács ülései egyes 
napirendi pontjainak előterjesztése,
– az általa felügyelt szervezeti egységek által készített vagy azokat érintő, az igazgatóság elé szánt előterjesztések, 
javaslatok képviselete, amennyiben a szervezeti egységet nem felügyeli ügyvezető igazgató,
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– belső szabályok alkotása az általa felügyelt szervezeti egységek feladatkörében,
– az igazgatóság által meghatározott szervezeti egységek szakmai irányítása, illetve felügyelete, ennek 
keretében – közvetlenül vagy az ügyvezető igazgatón keresztül – részükre feladatok kijelölése, a felügyelt ügyvezető 
igazgatók és ügyvezető igazgató által nem felügyelt szervezetiegység-vezetők tevékenységének irányítása, 
és ezáltal egyebek mellett a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának támogatása,
– részvétel a  Bank éves és középtávú intézményi célkitűzéseinek és munkatervének kidolgozásában és azok 
egységekre történő lebontásában,
– a felügyeletük alá tartozó ügyvezető igazgatók és szervezeti egységek vezetői számára rendszeres tájékoztató 
és értékelő értekezletek tartása,
– a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök esetében – a  Kommunikációs 
igazgatósággal egyeztetve – kapcsolattartás a médiával a feladatkörébe tartozó kérdésekben,
– a monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök esetében kapcsolattartás 
az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁKK), mely feladat ellátását az alelnök jogosult az általa 
kijelölt munkavállalóra delegálni.
A Bankban az alábbi alelnökök működnek:
– monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök,
– pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök,
– nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök.”

 2. Az SZMSZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.1. A belső szabályok
A Bank irányításával kapcsolatos belső szabályok célja a  munkavégzés szakszerűségének normatív biztosítása, 
a  munkavégzés során keletkező különféle kockázatok mérséklése és ellenőrizhetőségének megteremtése, 
a munkafolyamatban részt vevő munkavállalók felelősségének pontos körülhatárolása.
A Bank szervezetéről, működéséről, a  legfőbb irányítási kérdésekről (irányítási szintek, legfontosabb hatáskörök, 
döntések, a vezetők felelőssége), jogokról és kötelezettségekről, a legfontosabb eljárási kérdésekről és a szervezeti 
egységek tevékenységéről, a  szervezeti egységek hatáskörébe tartozó feladatok meghatározásáról az  SZMSZ 
rendelkezik. Az SZMSZ a Bank irányításának legfőbb dokumentuma, amelyet az igazgatóság jóváhagyását követően 
a Bank elnöke közjogi szervezetszabályozó eszközként (normatív utasításként) bocsát ki. Az SZMSZ, valamint annak 
keretein belül a  jogszabályok, a  Monetáris Tanács és az  igazgatóság döntéseinek végrehajtásáról belső szabályok 
rendelkeznek.
Belső szabályok elnöki, alelnöki vagy főigazgatói utasítások, illetve biztonsági vezetői és számviteli vezetői 
utasítások lehetnek (a továbbiakban együtt: belső szabályok).
A belső szabályokkal szemben támasztott általános követelmény, hogy
a) szabályozni a többszereplős, kockázatot hordozó, összetett, több lépésből álló tevékenységeket kell,
b) feleljenek meg a  jogszerűség, célszerűség, világosság, áttekinthetőség, végrehajthatóság és számonkérhetőség 
elvének.
Elnöki utasítás adható ki minden olyan tárgykörben, amelyet az igazgatóság elnöki utasítás szintű belső szabályban 
kíván meghatározni a döntései, illetve a jogszabályok végrehajtására; az igazgatóság által jóváhagyott tárgykörben 
és tartalommal kibocsátott elnöki utasítás alapvető iránymutatásokat, hatásköröket és felhatalmazást rögzít.
Az igazgatóság által meghatározott tárgykörökben és tartalommal kibocsátott elnöki utasítások végrehajtási 
szabályait az  elnök által közvetlenül felügyelt szervezeti egységek esetében elnöki, egyebekben alelnöki 
és főigazgatói utasítás tartalmazza. Ilyen utasítással kell kibocsátani az igazgatóság által meghatározott tárgykörben 
kibocsátott elnöki utasítással nem szabályozott tárgykörökben a belső utasítások kibocsátására jogosult vezető által 
megállapított – általában több szervezeti egységre is vonatkozó – szabályokat. Ilyen utasítással kell közzétenni 
különösen:
a) a Bank folyamatos működését szolgáló, nagy kockázatot hordozó feladatokat, intézkedéseket,
b) a komplex szabályozást igénylő banki tevékenységek előírásait,
c) a Bank ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás eljárási szabályait, továbbá
d) az ügy jellegétől függően a jogszabályból eredő követelményeket.
Alelnöki utasításként kell kibocsátani a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök, 
a  monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök, valamint a  nemzetközi 
kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök, főigazgatói 
utasításként pedig a  főigazgató által felügyelt szervezeti egységek hatósági eljárásainak szabályait, ide nem értve 
a kiadmányozási szabályokat.
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Speciális szabályozási hatáskörrel rendelkezik a Számviteli és kontrolling igazgatóság vezetője és a Bank biztonsági 
vezetője az I.5.1.9. pont szerinti tárgykörökben.
A belső szabály kibocsátására jogosult vezetők szabályozási hatáskörükben jogosultak az általuk irányított szervezeti 
egységeken belüli, továbbá a felelősségi körükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő munkafolyamatokat 
szabályozni.
A belső szabályok elkészítéséért az SZMSZ szerint a tárgykört tekintve illetékes szervezeti egység vezetője a felelős.
A belső szabály tervezetét az  azzal érintett szervezeti egységen kívül véleményezésre meg kell küldeni a  Belső 
ellenőrzési főosztály részére az  ellenőrzési pontok megítélése céljából, illetve a  Jogi igazgatóságnak 
a jogszabályoknak való megfelelés, valamint a belső szabályokkal való összhang ellenőrzése céljából.”

 3. Az SZMSZ II/A. A BANK SZERVEZETI EGYSÉGEI rész 2.3. pontja a következő 2.3.4. ponttal egészül ki:
„2.3.4. Statisztikai igazgatóság
2.3.4.1. Fizetési mérleg főosztály
2.3.4.2. Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztály
2.3.4.3. Pénzügyi számlák főosztály
2.3.4.4. Felügyeleti statisztikai főosztály
2.3.4.5. Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály
2.3.4.6. Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály”

 4. Az SZMSZ II/A. A BANK SZERVEZETI EGYSÉGEI rész 4. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  Nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért 
felelős alelnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek”

 5. Az SZMSZ II/A. A BANK SZERVEZETI EGYSÉGEI rész 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKÉRT, KÉSZPÉNZLOGISZTIKÁÉRT, PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁKÉRT 
ÉS DIGITALIZÁCIÓÉRT FELELŐS ALELNÖK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
4.1.1. Készpénzlogisztikai igazgatóság
4.1.1.1. Pénzkibocsátási stratégiai főosztály
4.1.1.2. Készpénzszakértői és fejlesztési főosztály
4.1.1.3. Technológiai támogató és ellenőrzési főosztály
4.1.1.4. Készpénzellátási főosztály”

 6. Az SZMSZ II/B. A BANK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATKÖRE rész 2. cím 2.3. alcíme a következő 2.3.4. alcímmel 
egészül ki:
„2.3.4. Statisztikai igazgatóság
A Statisztikai igazgatóság feladata a  Bank – egyes, az  MNB tv.-ben meghatározott alapfeladataihoz kapcsolódó – 
statisztikai szolgálatának ellátása és ennek keretében a  Bank információs rendszerének és Adattárházának 
kialakítása, működtetése, karbantartása és fejlesztése. Alapfeladatának jó minőségben való elvégzése érdekében 
a  szervezeti egység minőségbiztosítási rendszert működtet, amely kiterjed a  teljes statisztikakészítési folyamat 
támogatására a  felhasználói igények felmérésétől kezdve a  kérdőívek megtervezésén, az  adatgyűjtésen, 
adat-előkészítésen, a  statisztikai feldolgozáson keresztül egészen a  publikációig és a  felhasználói elégedettség 
méréséig.
Statisztikai szolgálatának ellátása keretében statisztikai és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység 
ellátását biztosító felügyeleti adatokat gyűjt, dolgoz fel és publikál. Szakmai szempontból előkészíti és koordinálja 
az  ezen tevékenységek ellátását szolgáló MNB adatszolgáltatási rendeleteket. Kialakítja a  statisztikai feladatok 
és  a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító (felügyeleti) integrált adatbefogadási, 
adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszert. Képviseli a Bankot az EKB Statisztikai Bizottságában (STC), az Európai 
Statisztikai Fórumban (ESF), Monetáris Pénzügyi és fizetési mérleg statisztikai bizottságban (CMFB), az  Országos 
Statisztikai Tanácsban (OST) és a  Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületben (NSKT). Adatszolgáltatási 
témákban  ellátja a  Bank képviseletét az  Európai Bankhatóság (EBA), valamint az  Európai Biztosítás- 
és  Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) megfelelő testületeiben. A  Statisztikai igazgatóság feladatkörébe 
tartozóan – az  MNB adatszolgáltatási rendeleteiben előírt tartalmi, formai, valamint határidőre vonatkozó 
követelmények teljesítése tárgyában – hatósági eljárásokat folytat.
2.3.4.1. Fizetési mérleg főosztály
A Fizetési mérleg főosztály – a Banknak a nyilvánosság tájékoztatása, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítése, a monetáris politika kialakítása és hatékony vitele, valamint a pénzügyi rendszer stabilitása tekintetében 
fennálló feladatai ellátása érdekében – összeállítja a  fizetésimérleg-statisztikát és az  annak részét képező egyéb 
statisztikákat.
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Ennek keretében:
1. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztálytól státuszjelentésekkel együtt 
átveszi az  elsődleges adatfeldolgozó rendszerekben feldolgozott adatokat, elvégzi a  feldolgozást; meghatározza 
az  adatfeldolgozás ellenőrzési szempontjait, és hatósági ellenőrzés keretében makroszintű ellenőrzésnek veti alá 
a fizetésimérleg-alapadatokat;
2. a  társadalmi költségtudatosság elvének szem előtt tartásával tervezi az  adatgyűjtéseket, kialakítja 
és  folyamatosan karbantartja az  egyes adatgyűjtésekhez kapcsolódó adatszolgáltatói regisztereket, rendszerezi 
és statisztikai szempontból elemzi a fizetésimérleg-adatokat;
3. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve kidolgozza 
és  karbantartja a  főosztály feladatkörébe tartozó statisztikák módszertanát, kidolgozza és dokumentálja 
az alkalmazott becslési eljárási módszereket;
4. közzéteszi a  fizetésimérleg-adatokat, és az  adatok kommentálásával negyedévente sajtóközleményeket készít, 
illetve elkészíti a  Bank fizetésimérleg-statisztikával kapcsolatos jelentéseit a  kormányhivatalok és a  banki vezetők 
tájékoztatására;
5. összefogja és esetenként előállítja a Bankon belüli, valamint a külső fizetésimérleg-adatszolgáltatásokat;
6. a  Bankban folyó elemző és döntés-előkészítő munkához, valamint a  kormányzat és a  nemzetközi szervezetek 
részére fizetésimérleg-statisztikai adatokat szolgáltat; a  külső felhasználókkal és a  statisztikai adatokat felhasználó 
szervezeti egységekkel folyamatos kapcsolatot tart, az újonnan felmerült igényekről, ezek javasolt kezelési módjáról, 
valamint a  felhasználói visszajelzésekről folyamatosan tájékoztatja az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, 
minőségbiztosítási és koordinációs főosztály vezetőjét;
7. együttműködik a  hazai és nemzetközi intézményekkel a  fizetésimérleg-statisztikákkal kapcsolatos ügyekben, 
és  képviseli a  Bankot a  KBER Statisztikai Bizottságának Fizetésimérleg munkacsoportjában (Working Group on 
External Statistics) és a  munkacsoport által egyes célfeladatokra létrehozott ideiglenes szakértői csoportok 
(Task  Force-ok) munkájában, valamint részt vesz az  Eurostat, az  OECD és az  IMF fizetési mérleggel és külföldi 
befektetési pozícióval kapcsolatos munkacsoportjainak munkájában;
8. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve folyamatba 
épített ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszert alakít ki és működtet a  hatáskörébe tartozó statisztikai 
tevékenységekre, e  rendszer követelményeinek megfelelve kialakítja és folyamatosan fejleszti a  statisztikák 
összeállításához beérkező adatok folyamatos helyszínen kívüli ellenőrzésének módszertanát;
9. a kialakított módszertan alapján folyamatos hatósági ellenőrzést végez;
10. a  kockázati tényezők mérlegelése alapján részt vesz az  eseti helyszínen kívüli, illetve helyszíni hatósági 
ellenőrzésekben;
11. hatósági eljárás keretében, az elvégzett ellenőrzések vizsgálati eredménye alapján, szükség szerint intézkedést 
kezdeményez az adatszolgáltatókkal szemben;
12. nyomon követi az  ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket 
az adatszolgáltatóknál;
13. átadja az  Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály részére az  Adattárházban tárolandó, a  főosztály 
feladatkörébe tartozó adatokat adatmegőrzés céljából, és ellátja az  adatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzési 
feladatokat, és szakmai kapcsolatot tart az Adattárház felhasználóival;
14. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában;
15. elkészíti, kiadja az  MNB rendeletben elrendelt adatszolgáltatással kapcsolatos, feladatkörébe tartozó 
állásfoglalásokat.
2.3.4.2. Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztály
A Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztály – a  Banknak a  nyilvánosság tájékoztatása, a  nemzetközi 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a  monetáris politika, valamint a  pénzügyi rendszer prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politika kialakítása és hatékony vitele, továbbá a pénzügyi rendszer stabilitása tekintetében 
fennálló feladatai ellátása érdekében – összeállítja a  monetáris és a  pénzügyi stabilitási célú, a  pénzforgalmi, 
a  fizetési és elszámolásforgalmi, illetve az  értékpapír-forgalom alakulásáról szóló statisztikákat és egyéb, 
a feladatkörébe tartozó statisztikákat. Ennek keretében:
1. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztálytól státuszjelentésekkel együtt 
átveszi, majd hatósági ellenőrzés keretében makroszintű ellenőrzés alá veti a  monetáris statisztikai jelentések 
elkészítéséhez szükséges alapadatokat, meghatározza az  adatfeldolgozás során alkalmazandó ellenőrzési 
szempontokat;
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2. a társadalmi költségtudatosság elvének szem előtt tartásával tervezi az adatgyűjtéseket, rendszerezi és statisztikai 
szempontból elemzi a monetáris adatokat;
3. állást foglal a  monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai adatszolgáltatásokat és a  hitelintézetek kötelező 
tartalékolási kötelezettségét érintő kérdésekben, és meghatározza a  hitelintézetek által elhelyezendő kötelező 
tartalék összegét;
4. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve kidolgozza 
és  karbantartja a  főosztály feladatkörébe tartozó statisztikák módszertanát, kidolgozza és dokumentálja 
az alkalmazott becslési módszereket;
5. összeállítja és közzéteszi a  monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai adatokat és azok módszertani leírását, 
valamint az adatok mellett azok értelmezését is tartalmazó rendszeres sajtóközleményeket készít;
6. a  Bankban folyó elemző és döntés-előkészítő munkához, valamint a  kormányzat és a  nemzetközi szervezetek 
részére monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai adatokat szolgáltat; a  külső felhasználókkal és a  statisztikai 
adatokat felhasználó szervezeti egységekkel folyamatos kapcsolatot tart, az  újonnan felmerült igényekről, ezek 
javasolt kezelési módjáról, valamint a  felhasználói visszajelzésekről folyamatosan tájékoztatja az  Adatszolgáltatói 
kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály vezetőjét;
7. együttműködik a  hazai és a  nemzetközi intézményekkel, a  monetáris és a  pénzügyi stabilitási statisztikákkal 
kapcsolatos ügyekben, ellátja a  Bank képviseletét a  KBER Statisztikai bizottságának Monetáris és pénzpiaci 
statisztikai munkacsoportjában (Working Group on Monetary and Financial Markets Statistics), és részt vesz 
a munkacsoport által egyes célfeladatokra létrehozott ideiglenes szakértői csoportok (Task Force-ok) munkájában;
8. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve, folyamatba 
épített ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszert alakít ki és működtet a  hatáskörébe tartozó statisztikai 
tevékenységekre, e  rendszer követelményeinek megfelelve kialakítja és folyamatosan fejleszti a  statisztikák 
összeállításához beérkező adatok folyamatos helyszínen kívüli ellenőrzésének módszertanát;
9. a  kialakított – az  egyes érintett, Statisztikai igazgatóságon kívüli bankszakmai felelős területekkel egyeztetett – 
módszertan alapján folyamatos hatósági ellenőrzést végez;
10. a  kockázati tényezők mérlegelése alapján részt vesz az  eseti helyszínen kívüli, illetve helyszíni hatósági 
ellenőrzésekben;
11. hatósági eljárás keretében, a  monetáris és a  pénzügyi stabilitási statisztikai és kötelező tartalékolással 
kapcsolatos adatszolgáltatások vonatkozásában elvégzett ellenőrzésének vizsgálati eredménye alapján, szükség 
szerint intézkedést kezdeményez az adatszolgáltatókkal szemben;
12. nyomon követi az  ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket 
az adatszolgáltatóknál;
13. átadja az  Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály részére az  Adattárházban tárolandó, a  főosztály 
feladatkörébe tartozó adatokat, ellátja az  adatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzési feladatokat, és szakmai 
kapcsolatot tart az Adattárház felhasználóival;
14. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában;
15. elkészíti, kiadja és koordinálja az  MNB rendeletben elrendelt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, feladatkörébe 
tartozó állásfoglalásokat, együttműködve a tárgya szerint illetékes szakterületekkel;
16. a  pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatóhoz tartozó szakterületek által folytatott 
helyszíni hatósági, illetve helyszínen kívüli hatósági ellenőrzésekben igény esetén részt vesz;
17. nyomon követi a  nemzetközi pénzügyi jelentési standardok (International Financial Reporting Standards) 
változásait, hazai adaptálását.
2.3.4.3. Pénzügyi számlák főosztály
A Pénzügyi számlák főosztály – a  Banknak a  nyilvánosság tájékoztatása, a  nemzetközi adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése, a  monetáris politika kialakítása és hatékony vitele, valamint a  pénzügyi rendszer 
stabilitása tekintetében fennálló feladatai ellátása érdekében – összeállítja a  pénzügyi számlák statisztikát 
és az annak részét képező statisztikákat. A Pénzügyi számlák főosztály feladatkörébe tartozik továbbá – a Banknak 
a monetáris politika kialakítására és hatékony vitelére vonatkozó feladata ellátását szolgáló – értékpapír-statisztika 
összeállítása. Ennek keretében:
1. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztálytól státuszlistákkal átveszi, 
ezt  követően hatósági ellenőrzés keretében makroszintű ellenőrzés alá veti a  pénzügyi statisztikákhoz szükséges 
alapadatokat, meghatározza az adatfeldolgozás ellenőrzési szempontjait;
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2. az  államháztartási statisztika területén a  Központi Statisztikai Hivatallal (a továbbiakban: KSH) 
és  a  Pénzügyminisztériummal érvényben lévő megállapodás alapján a  két intézménnyel a  statisztikák 
összeállításában együttműködik;
3. a társadalmi költségtudatosság elvének szem előtt tartásával tervezi az adatgyűjtéseket;
4. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve kidolgozza 
és  karbantartja a  főosztály feladatkörébe tartozó statisztikák módszertanát, kidolgozza és dokumentálja 
az alkalmazott becslési eljárási módszereket;
5. rendszerezi a  pénzügyi statisztikákhoz (pénzügyi számlákhoz, államháztartási statisztikákhoz, értékpapír-
statisztikákhoz) szükséges adatokat, összeállítja a  pénzügyi statisztikákat, adatokat tesz közzé, és azok 
kommentálásával rendszeres sajtóközleményeket készít;
6. elvégzi a  részére előírt (belső és külső) adatszolgáltatási feladatokat, koordinálja az  Európai Központi Bank 
Központosított Értékpapír-adatbázisával az adatcserét, a külső felhasználókkal és a statisztikai adatokat felhasználó 
szervezeti egységekkel folyamatos kapcsolatot tart, az újonnan felmerült igényekről, ezek javasolt kezelési módjáról, 
valamint a  felhasználói visszajelzésekről folyamatosan tájékoztatja az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, 
minőségbiztosítási és koordinációs főosztály vezetőjét;
7. együttműködik a hazai és nemzetközi intézményekkel, a pénzügyi számlákkal, az államháztartási statisztikákkal és 
értékpapír-statisztikákkal kapcsolatos ügyekben; ellátja a  Bank képviseletét a  KBER Statisztikai bizottságának 
az  Államháztartás statisztikai (Government Financial Statistics), a  Pénzügyi számlák (Financial accounts), valamint 
az  Értékpapír statisztikai (Working Group on Securities Statistics) munkacsoportjaiban, és részt vesz 
a  munkacsoportok által egyes célfeladatokra létrehozott ideiglenes szakértői csoportok (Task Force-ok) 
munkájában;
8. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve folyamatba 
épített ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszert alakít ki és működtet a  hatáskörébe tartozó statisztikai 
tevékenységekre, e  rendszer követelményeinek megfelelve kialakítja és folyamatosan fejleszti a  statisztikák 
összeállításához beérkező adatok folyamatos helyszínen kívüli ellenőrzésének módszertanát;
9. a kialakított módszertan alapján folyamatos hatósági ellenőrzést végez;
10. a  kockázati tényezők mérlegelése alapján részt vesz az  eseti helyszínen kívüli, illetve helyszíni hatósági 
ellenőrzésekben;
11. hatósági eljárás keretében, az elvégzett ellenőrzések vizsgálati eredménye alapján, szükség szerint intézkedést 
kezdeményez az adatszolgáltatókkal szemben;
12. nyomon követi az  ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket 
az adatszolgáltatóknál;
13. átadja az  Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály részére az  Adattárházban tárolandó, a  főosztály 
feladatkörébe tartozó adatokat, ellátja az  adatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzési feladatokat, és szakmai 
kapcsolatot tart az Adattárház felhasználóival;
14. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában;
15. elkészíti, kiadja az  MNB rendeletben elrendelt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, feladatkörébe tartozó 
állásfoglalásokat.
2.3.4.4. Felügyeleti statisztikai főosztály
A Felügyeleti statisztikai főosztály – a  nyilvánosság tájékoztatása, a  nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítése, valamint a  Banknak a  pénzügyi rendszer prudenciális felügyeletére vonatkozó politika kialakítása 
és  hatékony vitele, továbbá a  pénzügyi rendszer mikro- és makroprudenciális felügyelete tekintetében fennálló 
feladatai ellátása érdekében – összeállítja a  feladatkörébe tartozó mikro- és makroprudenciális, felügyeleti 
tevékenység ellátásához szükséges kimutatásokat és statisztikákat. Ennek keretében:
1. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztálytól státuszjelentésekkel együtt 
átveszi, majd hatósági ellenőrzés keretében makroszintű ellenőrzés alá veti a  mikro- és makroprudenciális 
felügyeleti tevékenység ellátásához szükséges, bankszakmai felelősségébe tartozó adatokat, meghatározza 
az adatfeldolgozás során alkalmazandó ellenőrzési szempontokat;
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2. elvégzi a  részére előírt (belső és külső) adatszolgáltatási feladatokat, és kapcsolatot tart az  európai felügyeleti 
hatóságokkal a rendszeres adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása tárgyában;
3. a  társadalmi költségtudatosság elvének szem előtt tartásával tervezi az  adatgyűjtéseket, illetve rendszerezi 
a mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátásához szükséges adatokat;
4. a feladatkörébe tartozó adatokból idősorokat és kimutatásokat készít, kidolgozza és karbantartja a feladatkörébe 
tartozó statisztikák módszertanát, valamint ezen statisztikák mellett azok – bankszakmai felelősség szerint illetékes 
szakterületekkel egyetértésben kialakított – értelmezését is tartalmazó rendszeres sajtóközleményeket publikál;
5. a felügyeleti szakterületekkel együttműködve az általuk igényelt intézményi csoportokra vonatkozóan kialakítja, 
karbantartja és működteti a mikroprudenciális célú kockázati monitoring rendszert;
6. együttműködik a  szervezeti egységekkel a  mikro- és makroprudenciális adatszolgáltatások minőségével 
kapcsolatos adatszolgáltatói kapcsolattartásban, a  bankszakmai felelősség szerint illetékes szakterületekkel 
együttműködve megválaszolja az adatszolgáltatóktól beérkező értelmezési kérdéseket;
7. a  Bankban folyó felügyeleti tevékenység ellátásához mikro- és makroprudenciális adatokat szolgáltat; a  külső 
felhasználókkal és a statisztikai adatokat felhasználó szervezeti egységekkel folyamatos kapcsolatot tart, az újonnan 
felmerült igényekről, ezek javasolt kezelési módjáról, valamint a  felhasználói visszajelzésekről folyamatosan 
tájékoztatja az Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály vezetőjét;
8. együttműködik a  hazai és a  nemzetközi intézményekkel, részt vesz a  feladatkörével összefüggő tevékenységet 
folytató munkacsoportok munkájában;
9. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve, folyamatba 
épített ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszert alakít ki és működtet a  hatáskörébe tartozó statisztikai 
tevékenységekre, e  rendszer követelményeinek megfelelve kialakítja és folyamatosan fejleszti a  beérkező adatok 
folyamatos helyszínen kívüli ellenőrzésének módszertanát;
10. a kialakított módszertan alapján folyamatos hatósági ellenőrzést végez;
11. a  kockázati tényezők mérlegelése alapján együttműködik, igény esetén részt vesz a  Statisztikai igazgatóság, 
illetve a  felügyeleti tevékenységet folytató szervezeti egységek eseti helyszínen kívüli, illetve helyszíni hatósági 
ellenőrzéseiben;
12. nyomon követi az  ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket 
az adatszolgáltatóknál;
13. az Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve átadja az Üzleti 
intelligencia kompetencia központ főosztály részére az Adattárházban tárolandó, a főosztály feladatkörébe tartozó 
adatokat, ellátja az azokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzési feladatokat, és szakmai kapcsolatot tart az Adattárház 
felhasználóival;
14. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában;
15. elkészíti, koordinálja és a  honlapon GYIK formájában közzéteszi a  feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatszolgáltatói kérdésekre adott válaszokat, szakmai véleményeket, együttműködve a  tárgya szerint 
illetékes szakterületekkel, valamint az európai felügyeleti hatóságokkal;
16. a  pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatóhoz tartozó szakterületek által folytatott 
helyszíni hatósági, illetve helyszínen kívüli hatósági ellenőrzésekben igény esetén adatszolgáltatási témákban 
szakmai támogatást nyújt;
17. nyomon követi a  hazai számviteli szabályozás és a  nemzetközi pénzügyi jelentési standardok (International 
Financial Reporting Standards) változásait, azok európai és hazai adaptálását, valamint biztosítja a  bankszakmai 
feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások és statisztikák szükséges harmonizálását.
2.3.4.5. Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály
Az Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály feladata a  Statisztikai igazgatóság 
felelősségi körébe tartozó adatszolgáltatások befogadási feladatainak ellátása, az  adatbefogadó rendszerek, 
valamint az  elsődleges adatfeldolgozó rendszerek (a továbbiakban: felelősségi körébe tartozó alkalmazások) 
üzemeltetése, a beérkezett adatok és a továbbfelhasználókkal megállapodott szabályok szerinti minőségbiztosítása, 
a  több szakstatisztikát érintő, illetve az  egész statisztikai szervezetet átfogó tevékenységek koordinálása, 
a  statisztikai tevékenység minőségének és hatékonyságának fejlesztése, az  együttműködés erősítése 
a  felhasználókkal, társintézményekkel és kapcsolattartás a  nemzetközi intézményekkel. A  főosztály felelősségi 
körébe tartozik ezen felül az  általa felügyelt alkalmazások adatbázisainak tartalmi integráltságának biztosítása, 
melynek keretében együttműködik az Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztállyal, és közösen alakítják ki 
a  statisztikai rendszerek integrált működését. Feladatkörébe tartozik továbbá a  Banknak a  monetáris politika 
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kialakítására és hatékony vitelére, valamint a pénzügyi stabilitásra vonatkozó feladata ellátását szolgáló konjunktúra, 
ár- és árfolyam-statisztika összeállítása. Ennek keretében:
1. a Fizetési mérleg főosztály, a Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztály, a Pénzügyi számlák főosztály 
és a  Felügyeleti statisztikai főosztály feladatkörébe tartozó statisztikák, kimutatások és adattárházi adatkörök 
összeállításához kapcsolódóan
a) ellátja a  különböző adatszolgáltatások adatszolgáltatónkénti befogadási és feldolgozási feladatait, 
és közreműködik a folyamatba épített ellenőrzések elvégzésében,
b) támogatja az  adatszolgáltatókat az  adatszolgáltatások kitöltése és a  Bankba való beküldés kapcsán felmerült 
kérdéseik megválaszolásával;
2. a  rendkívüli adatszolgáltatást határozattal elrendelő szervezeti egységekkel együttműködve befogadja 
és  feldolgozza a  határozatokban elrendelt adatszolgáltatásokat, támogatja az  adatszolgáltatókat 
az adatszolgáltatások kitöltése és a Bankba való beküldés kapcsán felmerült kérdéseik megválaszolásával;
3. meghatározza a  statisztikai minőségbiztosítás kereteit, fejleszti a  folyamatba épített ellenőrzések 
és  a  minőségbiztosítás rendszerét, szervezi és minőségbiztosítási szempontból szakirányítja a  Statisztikai 
igazgatóság ellenőrzési módszertanainak fejlesztését, feladatkörébe tartozóan aktualizálja és folyamatosan fejleszti 
az auditkézikönyvet, illetve koordinálja a  társfőosztályok e tevékenységét, érvényre juttatva az egységes minőségi 
követelményeket;
4. a Fizetési mérleg főosztály, a Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztály, a Pénzügyi számlák főosztály 
és a  Felügyeleti statisztikai főosztály feladatkörébe tartozó statisztikák, kimutatások, felügyeleti adatok 
és  adattárházi adatkörök összeállításához kapcsolódóan, a  statisztikai, felügyeleti tevékenységekre kialakított 
minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megfelelve, hatósági ellenőrzés keretében, folyamatosan ellenőrzi 
az  adatszolgáltatási előírások betartását, ellenőrzi és biztosítja a  mikroadatok elvárt adatminőségét, mezoszintű 
ellenőrzéseket végez;
5. a  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósággal egyeztetett módszertan alapján folyamatos adatszolgáltatói szintű 
hatósági ellenőrzést végez a pénzforgalmi adatszolgáltatások tekintetében;
6. az egyes adatszolgáltatások bankszakmai felelősi területével egyeztetett módszertan alapján, a felelősségi körébe 
tartozó alkalmazásokban kezelt adatszolgáltatások tekintetében, az ott rögzített ellenőrző szabályok érvényesítése 
révén folyamatos adatszolgáltatói szintű hatósági ellenőrzést végez;
7. kapcsolatot tart az  EKB-val az  EKB Kormányzó Tanácsának és Általános Tanácsának tájékoztatására készülő 
kiadványok (Orange Book, Green Book), valamint a  pénzforgalom és értékpapír-elszámolásról összeállított 
EKB kiadvány (Blue Book) összeállításának támogatására, illetve adatszolgáltatási kötelezettség kérdésében egyeztet 
az  EKB-val, koordinálja a  KBER Statisztikai Bizottsága (STC) és az  Eurostat Monetáris, Pénzügyi és Fizetésimérleg 
Statisztikai Bizottsága (CMFB) anyagainak véleményezését;
8. szervezi, koordinálja és minőségbiztosítási szempontból szakirányítja a  statisztikai és felügyeleti módszertani 
fejlesztéseket és az alkalmazott becslési eljárási módszerek kidolgozását, illetve felügyeli azok dokumentálását;
9. az  adatszolgáltatók részéről szolgáltatott statisztikai adatok megbízhatóságának, jó minőségének érdekében 
a vizsgálandó statisztikákra vonatkozó javaslatokkal és a vizsgálatban való részvétellel, az intézkedési tervben foglalt 
feladatok meghatározásával, valamint a  hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett 
intézkedések nyomon követésével támogatja az eseti helyszínen kívüli, illetve helyszíni hatósági ellenőrzést;
10. koordinálja a  Statisztikai igazgatóság feladatkörébe tartozóan folytatott hatósági eljárásokat; a  kockázati 
tényezők mérlegelése alapján megtervezi, megszervezi, koordinálja és lebonyolítja a  helyszínen kívüli, illetve 
helyszíni hatósági ellenőrzéseket, továbbá a szükség szerinti intézkedések kezdeményezését;
11. a társadalmi költségtudatosság elvének szem előtt tartásával megszervezi és működteti a Bank saját adatgyűjtési 
rendszerét, összehangolja az  ebben közreműködő szervezeti egységek munkáját, költséghaszon-elemzéseket 
végez, melynek keretében elkészíti a  jegybanki adatszolgáltatási előírásokat, az MNB adatszolgáltatási rendeleteit, 
és kidolgozza az ezzel kapcsolatos szabályokat;
12. teljesíti a  statisztikai, felügyeleti adatokat használó szervezeti egységekkel megkötött szolgáltatási 
szerződésekben foglalt feladatokat, és koordinálja a  Statisztikai igazgatóság egyes főosztályaihoz beérkezett 
felhasználói igényeket; szervezi és irányítja a  statisztikai adatokat használó szervezeti egységekkel, illetve 
a társintézményekkel megkötött szolgáltatási szerződések megkötését, karbantartását, és nyomon követi az abban 
foglaltak teljesülését;
13. ellátja a  Bank képviseletét a  KBER Statisztikai bizottságának Általános gazdaság-statisztikai (General Economic 
Statistics) munkacsoportjában, és részt vesz a  munkacsoport által egyes célfeladatokra létrehozott szakértői 
csoportok (Task Force-ok) munkájában;
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14. átveszi és feldolgozza a  KSH-tól és más szervektől, illetve intézményektől a  jegybanki elemzéshez 
és döntéshozatalhoz szükséges konjunktúrastatisztikai, ár-, illetve árfolyam-statisztikai adatokat, adatokat szolgáltat 
a  döntéshozók és elemzők részére, publikál a  Bank honlapján, nemzetközi szervezetek részére adatot szolgáltat, 
a  külső felhasználókkal és a  statisztikai adatokat felhasználó szervezeti egységekkel folyamatos kapcsolatot tart, 
az újonnan felmerült igényeket kezeli;
15. átadja az  érintett szakmai szervek (KSH, BEVA, OBA) részére az  együttműködési megállapodásokban előírt 
adatokat;
16. átadja az  Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály részére az  Adattárházban tárolandó, a  főosztály 
feladatkörébe tartozó adatokat, ellátja az  adatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzési feladatokat, és szakmai 
kapcsolatot tart az Adattárház felhasználóival;
17. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában;
18. a  felügyelt intézmények által küldött adatokból információt szolgáltat a  díjbevallások előírásához, biztosítja 
továbbá, hogy a  KTA adatai alapján a  felügyelt intézmények alapdíj előírásai a  felügyeleti díjszámító rendszeren 
keresztül a gazdasági terület számára elérhetők legyenek;
19. a  pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatóhoz tartozó szakterületek által folytatott 
helyszíni hatósági, illetve helyszínen kívüli hatósági ellenőrzésekben igény esetén részt vesz;
20. elkészíti, kiadja és koordinálja az MNB rendeletekben elrendelt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, feladatkörébe 
tartozó állásfoglalásokat, együttműködve a tárgya szerint illetékes szakterületekkel;
21. értesíti az  érintett intézményeket az  MNB adatszolgáltatási rendeleteiben előírt, kijelölésen alapuló 
adatszolgáltatási kötelezettségek keletkezéséről, illetve visszavonásáról;
22. támogatást nyújt az  adatgyűjtések tervezésében, kidolgozásában és előkészítésében; visszajelzést ad 
az adatbefogadási folyamattal kapcsolatban;
23. működteti az  adatszolgáltatások befogadását, összeállítását biztosító információs rendszert (ide nem értve 
az  ERA rendszert), gondoskodik karbantartásáról, és kezdeményezi a  fejlesztését, felügyeli a  felelősségi körébe 
tartozó alkalmazások, valamint kapcsolódó rendszereik közötti integrációt, koordinálja a felelősségi körébe tartozó 
alkalmazásokat érintő változásokat és az incidenskezelés szakterületet érintő feladatait;
24. a hatósági eljárást folytató szervezeti egységekkel együttműködve kialakítja a Bank szankcionálási politikájának 
alapelveit;
25. ellátja az  európai és nemzetközi törzsadat-nyilvántartási rendszerek felé történő adatküldési feladatokat, mely 
során együttműködik a Módszertani igazgatóság Hatósági képzési főosztályával és az Informatikai igazgatósággal;
26. adatbefogadás és elsődleges adatfeldolgozás szempontú tervezéssel támogatja a Statisztikai igazgatóság üzleti 
folyamatainak kialakítását, a meglévő folyamatok fejlesztését, hatékonyságának növelését;
27. összeállítja és a Bank honlapján elérhetővé teszi a statisztikai közlemények és tájékoztatók közzétételi időpontját 
feltüntető statisztikai Publikációs naptárt.
2.3.4.6. Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály
Az Üzleti intelligencia kompetencia központ főosztály fő feladata, hogy az  Adattárházban, valamint a  felelősségi 
körébe tartozó egyéb alkalmazások esetében (a továbbiakban: felelősségi körébe tartozó alkalmazások) a  tárolt 
adatokat a  jegybanki alapfeladatokat ellátó szervezeti egységek számára hozzáférhetővé tegye, és lekérdezéssel, 
illetve adatfeldolgozással támogassa az  ezen adatokat felhasználó területek munkáját, továbbá gondoskodjon 
a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások adatfeldolgozási és termék készítési folyamatainak felügyeletéről, 
fejlesztésének menedzseléséről és a hatáskörébe tartozó üzleti intelligencia adatok karbantartásának elvégzéséről, 
valamint a  felhasználókkal való kapcsolattartásról. A  főosztály felelősségi körébe tartozik ezen felül az  általa 
üzemeltetett alkalmazások tartalmi integráltságának biztosítása. Ennek keretében:
1. gondoskodik a  Bank Adattárház középtávú stratégiájának végrehajtásáról, közreműködik az  Adattárház 
stratégiájának a  Statisztikai igazgatóság középtávú stratégiájába történő beillesztésében, és évente felülvizsgálja 
a középtávra vonatkozó Adattárház fejlesztési terveket;
2. az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztálytól, megfelelő bankszakmai 
ellenőrzések elvégzése mellett, az  adatbefogadó rendszerekben – ide nem értve az  ERA rendszert – feldolgozott 
adatokat rendszeresen átveszi, az  Adattárházba tölti, és azokat tárolja, statisztikai feldolgozást követően átveszi 
a  Fizetési mérleg főosztálytól, a  Monetáris és pénzügyi stabilitási statisztikai főosztálytól, a  Pénzügyi számlák 
főosztálytól és a Felügyeleti statisztikai főosztálytól a feldolgozott és bankszakmailag ellenőrzött, felelősségi körébe 
tartozó alkalmazásokban tárolandó adatokat;
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3. gondoskodik arról, hogy a  külső adatszolgáltatóktól közvetlenül átvett adatok – a  megfelelő bankszakmai 
ellenőrzések elvégzése után – bekerüljenek a felelősségi körébe tartozó alkalmazások adatbázisaiba;
4. az  átvett adatokat a  megrendelői csoportok igényei szerint feldolgozza, és a  kívánt formában tárolja, illetve 
eljuttatja a felhasználói, illetve statisztikai területhez;
5. támogatást nyújt az  adatgyűjtések tervezésében, kidolgozásában és előkészítésében; visszajelzést ad 
az adatbefogadási folyamattal kapcsolatban;
6. biztosítja a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások napi adatfeldolgozási és termék készítési folyamatainak 
működését, és gondoskodik a felhasználók jogosultsági rendszerének meghatározásáról;
7. biztosítja az adatok biztonságos tárolását;
8. kialakítja és karbantartja az Adattárház folyamatszabályozását, ehhez kapcsolódóan:
a) meghatározza a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások üzemeltetéséhez szükséges folyamatokat, 
és dokumentálja azokat,
b) folyamatszabályozás kialakítása során kapcsolatot tart az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási 
és koordinációs főosztállyal,
c) karbantartja a felhasználók Adattárházzal kapcsolatos lekérdezési jogosultsági rendszerét,
d) kidolgozza a felelősségi körébe tartozó alkalmazások üzemeltetésére vonatkozó incidenskezelési eljárást,
e) gondoskodik a felhasználók megfelelő tájékoztatásáról és a visszajelzések feldolgozásáról;
9. javaslatot tesz a Statisztikai igazgatóság, a felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egységek és az Informatikai 
igazgatóság vezetője számára az  Adattárház minőségbiztosítási rendszerének elveire, melynek elfogadása esetén 
kialakítja, és az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály szakirányítása 
és  együttműködése mellett működteti a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások folyamatba épített 
minőségbiztosítási rendszerét;
10. a  minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megfelelően gondoskodik a  felelősségi körébe tartozó 
alkalmazások adattartalmának minőségéről, hiba esetén gondoskodik annak elhárításáról, a  hibás adatoknak 
az adatgazdákkal együttműködésben történő javításáról és újratöltéséről;
11. a  statisztikai és felügyeleti adatokat használó szervezeti egységekkel megkötött szolgáltatási szerződésekben 
foglalt feladatokat teljesíti, a  felhasználókkal folyamatos kapcsolatot tart; az  újonnan felmerült igényekről, ezek 
javasolt kezelési módjáról és egyéb felhasználói visszajelzésekről folyamatosan tájékoztatja az  Adatszolgáltatói 
kapcsolatok, minőségbiztosítási és koordinációs főosztály vezetőjét;
12. folyamatosan fogadja és menedzseli a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások napi operatív működésével 
kapcsolatos igényeket, és ehhez kapcsolódóan a  felhasználói igényeknek megfelelően a  minőségbiztosítási 
rendszer követelményei szerint karbantartja az Adattárház architektúráját és töltési folyamatait;
13. folyamatosan fogadja a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások fejlesztési igényeit, melyekről elemzést 
és döntés-előkészítő javaslatot készít a Statisztikai igazgatóság és az Informatikai igazgatóság vezetője számára;
14. a  fenti döntési folyamat eredményeképpen meghatározza a  felelősségi körébe tartozó alkalmazások 
vonatkozásában megvalósuló fejlesztéseket, megtervezi és elvégzi a szükséges fejlesztési feladatokat, illetve külső 
fejlesztés esetén ellátja a projekt szakmai irányítását a minőségbiztosítási elveknek megfelelően;
15. előállítja a  statisztikai tevékenység ellátásához szükséges regisztertermékeket, kialakítja, üzemelteti 
és karbantartja a statisztikai, felügyeleti, adatbefogadási, feldolgozási folyamatokhoz szükséges regiszterek és egyéb 
törzsadatok rendszerét, adatforrásait, továbbá együttműködik a  Módszertani igazgatóság Hatósági képzési 
főosztályával és az Informatikai igazgatósággal a felügyeleti regiszterinformációk karbantartásában;
16. Adattárház szempontú tervezéssel támogatja a  Statisztikai igazgatóság üzleti folyamatainak kialakítását, 
a meglévő folyamatok fejlesztését, hatékonyságának növelését;
17. ellátja a  Bank képviseletét a  KBER Statisztikai Bizottságának Statisztikai információ-menedzsment 
munkacsoportjában (Working Group on Statistical Information Management), és részt vesz a  munkacsoport által 
egyes célfeladatokra létrehozott ideiglenes szakértői csoportok (Task Force-ok) munkájában;
18. kialakítja és biztosítja a  statisztikai alkalmazások integrált működését az  Adatszolgáltatói kapcsolatok, 
minőségbiztosítási és koordinációs főosztállyal együttműködve;
19. részt vesz a  statisztikai feladatok és a  mikro- és makroprudenciális felügyeleti tevékenység ellátását biztosító 
integrált adatbefogadási, adatellenőrzési és adatfeldolgozási rendszer kialakításában.”
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 7. Az SZMSZ II/B. A BANK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATKÖRE rész 4. címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért 
felelős alelnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek
4.1. A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért 
felelős alelnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
4.1.1. Készpénzlogisztikai igazgatóság
A Készpénzlogisztikai igazgatóság a  jegybank készpénzzel kapcsolatos feladatait látja el: készpénztervezés 
(emlékérmék és -bankjegyek kivételével), -gyártatás, -forgalmazás, -tárolás, továbbá a  beáramló készpénz 
feldolgozása, forgalomképtelen készpénz megsemmisítése, belső folyamatszabályozás és minőség-ellenőrzés, 
piaci  készpénzvisszaforgatás technológiai támogatása és ellenőrzése, hamisítványokkal kapcsolatos szakértői 
munka, jegybank készpénzes üzletpolitikájának meghatározása, hatósági eljárás folytatása, készpénzellátási 
üzletmenet-folytonossági stratégia kialakítása és végrehajtása. A  jegybanki készpénzlogisztika modern 
ellátásmenedzsment elveknek megfelelő, hatékony és biztonságos ellátása érdekében folyamatosan méri és fejleszti 
saját tevékenységét, javaslatot tesz a  jegybank készpénzes stratégiájára, továbbá az  Üzleti feltételek és általános 
szabályozási környezetének alakítására. A  szervezeti egység készíti elő az  eurókészpénz hazai bevezetéséhez 
szükséges jegybanki döntéseket. Ellátja a  Bank képviseletét a  KBER BANCO bizottságában és a  hozzá tartozó 
munkacsoportokban és albizottságokban. Működteti a  Készpénzfórumot, ellátja a  titkársági feladatait és a  Bank 
képviseletét. Költséggazda szervezeti egységként – a  Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság szakmai 
irányításával – ellátja a  hatáskörébe tartozó beszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. Ellátja a  tulajdonosi 
képviselő szakmai támogatását a  Pénzjegynyomda Zrt. és a  Magyar Pénzverő Zrt. kapcsán felmerülő 
készpénzszakmai és gazdálkodási kérdésekben.
4.1.1.1. Pénzkibocsátási stratégiai főosztály
1. ellátja a készpénzkibocsátással kapcsolatos stratégiai, döntés-előkészítési feladatokat, ideértve a címletstruktúra 
kialakítását és az éves bankjegy- és érmeszükséglet meghatározását;
2. döntés-előkészítési és támogatási tevékenységet végez a készpénzellátási lánc működését befolyásoló stratégiai 
kérdésekben;
3. felelős a  bankjegy- és/vagy érmecímletcsere végrehajtásához kapcsolódó teljes körű külső és belső érintetti 
koordinációért;
4. meghatározza a bankjegy- és érmekészletezési alapelveket, elvégzi a készletszintek rendszeres nyomon követését;
5. ellátja a bankjegy- és érmeráfordítások éves tervezését és rendszeres nyomon követését;
6. felelős a  Pénzjegynyomda Zrt.-vel és a  Magyar Pénzverő Zrt.-vel való beszállítói kapcsolatok átfogó 
koordinációjáért;
7. ellátja a  tulajdonosi képviselő szakmai támogatását a  Pénzjegynyomda Zrt. és a  Magyar Pénzverő Zrt. kapcsán 
felmerülő készpénzszakmai és gazdálkodási kérdésekben;
8. felelős a jegybanki pénzkibocsátási stratégiát érintő átfogó szabályozási tevékenység ellátásért, a pénzkibocsátási 
MNB rendeletek előkészítéséért;
9. végzi az  MNB rendeletek előkészítését a  készpénzzel kapcsolatos feladatkörben, a  Jogi igazgatósággal 
együttműködve;
10. végzi a  Pénzjegynyomda Zrt. és a  Magyar Pénzverő Zrt. nem szerződés szerinti teljesítésével kapcsolatos 
reklamációk kezelését;
11. elemzéseket, kutatásokat készít a  készpénzkereslet befolyásoló tényezőiről, valamint a  készpénzforgalom 
aktuális trendjeiről, a készpénzellátási lánc működéséről;
12. elemzéseket, kutatásokat készít a bankjegyminőséget befolyásoló tényezőkről;
13. meghatározza a külső szervezetek pénzkibocsátással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét;
14. elemzéseket készít a nemzetközi jegybanki készpénzes gyakorlatokról;
15. működteti a Készpénzfórumot, ellátja a titkársági feladatait;
16. vezeti a  jegybanki szintű bankjegy- és érmenyilvántartásokat, statisztikai elemzéseket készít, illetve adatokat 
szolgáltat készpénzes témákban a Bank szervezeti egységeinek;
17. szervezi és irányítja a forgalomból bevont és selejt érmék hasznosítását.
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4.1.1.2. Készpénzszakértői és fejlesztési főosztály
1. szakértői tevékenységet végez a hamis és hamisgyanús magyar és külföldi bankjegyekkel, érmékkel és csekkekkel 
kapcsolatban, gondoskodik azok őrzéséről, adatok gyűjtéséről és elemzéséről;
2. felelős a  bankjegyfejlesztéssel kapcsolatos szakmai koordináció ellátásáért, képviseli a  Bankot 
a Bankjegyfejlesztési Tanácsadó Testületben;
3. figyelemmel kíséri a  hamisítások nemzetközi tapasztalatait, a  technológiák és technikai eszközök fejlődését, 
javaslatot tesz a forintbankjegyek és -érmék fejlesztésére, koordinálja az erre irányuló szakmai munkát;
4. képviseli a Bank érdekeit a bankjegy- és érmegyártással összefüggő műszaki és technológiai kérdésekben;
5. ellátja az  euróhamisítás elleni védelmével összefüggő, európai tanácsi előírásokból fakadó nemzeti szintű 
feladatok koordinálását, ellátja a  Nemzeti Bankjegyszakértői Központ, illetve a  Nemzeti Érmeszakértői Központ 
feladatait, kapcsolatot tart az ECB Counterfeit Analysis Centre-rel, valamint az EC European Technical and Scientific 
Centre-rel, hamisítással összefüggő ügyekben a  rendőrhatóságokkal, az  Europol és az  Interpol nemzeti 
szervezeteivel; biztosítja a  kapcsolatot az  Európai Központi Bank hamisítványfigyelő rendszerével, a  Counterfeit 
Monitoring Systemmel (CMS), és nemzeti szinten biztosítja a CMS-hez való hozzáférés jogosítványait; gyűjti, elemzi, 
és a CMS felé továbbítja az euróhamisítással összefüggő statisztikai és műszaki adatokat;
6. a  Bank és az  Országos Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás alapján adatokat szolgáltat, és a  hamisnak 
minősített bankjegyekről és érmékről készült előzetes szakvéleményeket elektronikus formában továbbítja 
az  illetékes nyomozó hatóságnak; kiemelt jelentőségű hamisítási ügyekben kezdeményezi a  Jogi igazgatóságnál 
a feljelentés megtételét;
7. véleményezi a  biztonsági papírokkal kapcsolatos külkereskedelmi tevékenység engedélyezése tárgyában 
az engedélyező hatósághoz jogi személyek által benyújtott kérelmeket;
8. ellátja a pénzutánzat készítésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat;
9. elvégzi a  Készpénzlogisztikai igazgatóság intranet oldalának, valamint a  Bank holnapja Bankjegy és érme 
oldalának szakmai karbantartását, felelős annak aktualizálásáért.
4.1.1.3. Technológiai támogató és ellenőrzési főosztály
1. szabályozza és ellenőrzi a Bankon kívüli bankjegy-visszaforgatás feltételrendszerét;
2. meghatározza a  készpénzfeldolgozást végző külső szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve 
az adatszolgáltatók körét, összesíti és elemzi a megkapott adatokat;
3. kialakítja a  jegybankon kívüli készpénz-visszaforgatás és a pénzfeldolgozás, valamint az ezen tevékenységekhez 
kapcsolódó adatszolgáltatás jegybanki ellenőrzésének szempontjait, módszereit; hatósági ellenőrzéseket végez, 
szükség esetén javaslatot tesz szankcionálásra;
4. meghatározza a  bankjegyminőség ellenőrzésének technológiai feltételeit, és javaslatot tesz a  megfelelő 
bankjegyminőség elérését szolgáló intézkedésekre;
5. közreműködik a bankjegyfejlesztés folyamatában, felelős a gépi azonosítási jellemzők biztosításáért;
6. figyelemmel kíséri, teszteléssel és tanácsadással támogatja a jegybankon kívüli gépi bankjegyfeldolgozást;
7. folyamatos szakmai kapcsolatot tart a  bankjegyfeldolgozó, -kiadó és -vizsgáló gépek, berendezések gyártóival, 
illetve azok magyarországi képviseleteivel;
8. biztosítja a jegybanki bankjegyfeldolgozó és -megsemmisítő gépek technikai, valamint műszaki felügyeletét;
9. felelős a  Bank feldolgozó gépeinek a  forgalomban lévő bankjegyek feldolgozásához szükséges képességének 
megtartásáért, illetve a bankjegyek változásaihoz kapcsolódó műszaki módosítások elvégzéséért;
10. végzi a  bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a  Bank honlapján 
közzétett jegyzékek naprakész állapotáról;
11. felelős a  Készpénzlogisztikai igazgatóság működéséhez szükséges szabályzatok, belső utasítások elkészítésért 
és naprakészségéért;
12. belső minőség-ellenőrzést végez; ellenőrzi és fejleszti a  belső készpénzes tevékenységek minőségét, 
hatékonyságát és biztonságát, a  szabályok betartását a  működési és humánkockázatok csökkentése céljából, 
kidolgozza a  pénzkezelési folyamatok belső szabályozását, – tartalmuktól függően hatósági eljárás keretében – 
intézi az ügyfelek reklamációit;
13. ellátja a  pénzfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési feladatokat, ehhez kapcsolódva 
koordinálja az  engedélyezés kiadásához szükséges feltételek ellenőrzésében közreműködő szervezeti egységek 
feladatait;
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14. kialakítja a  készpénz-újraforgalombahozatal és a  pénzfeldolgozás, valamint az  ezen tevékenységekhez 
kapcsolódó adatszolgáltatás jegybanki ellenőrzésének szempontjait, módszereit; hatósági ellenőrzéseket végez, 
szükség esetén javaslatot tesz szankcionálásra;
15. az  ellenőrzések tapasztalatai és a  jegybanki stratégia alapján javaslatot tesz a  szabályozási környezet 
módosítására.
4.1.1.4. Készpénzellátási főosztály
1. ellátja a  jegybanki operatív készpénzlogisztikai tevékenységeket, a  bankjegyek és érmék forgalmazását, 
feldolgozását;
2. a  Bank vonatkozó Üzleti feltételei által adott keretek között a  jegybank számlatulajdonos és egyéb ügyfelei 
számára készpénzes tranzakciókat végez;
3. a visszaáramlott bankjegyekből kiszűri a hamisgyanús, illetve nem forgalomképes fizetőeszközöket, gondoskodik 
a nem forgalomképes bankjegyek feldolgozási folyamatban történő megsemmisítéséről;
4. visszajelzést ad az  ügyfelek felé a  jegybankon kívüli feldolgozást érintő, a  vonatkozó Üzleti Feltételektől eltérő 
pénzkezelési rendellenességekről;
5. átveszi, készletezi a  legyártott bankjegyeket, érméket, a  bankjegyek átvételét követően minőség-ellenőrzést 
végez, annak eredményéről értesíti a Pénzkibocsátási stratégiai főosztályt;
6. ellátja a  jegybanki pénzkészlet-kihelyezéssel kapcsolatos feladatokat, végzi a  kihelyezett készletek helyszíni 
ellenőrzését;
7. nyilvántartja az  emlékpénzeket és a  jegybankon kívül tárolt pénz- és nemesfémkészleteket, végzi az  ezekkel 
kapcsolatos elszámolási feladatokat;
8. gondoskodik a  szabályoknak megfelelő készletszintek biztosításáról, kezeli a  jegybank logisztikai és stratégiai 
készpénzkészleteit, ide nem értve az emlékpénzeket;
9. a Bankbiztonsági igazgatósággal együttműködve intézi a jegybanki készpénzszállításokat;
10. gondoskodik az éves készpénzleltár megszervezéséről és végrehajtásáról;
11. üzletmenet-folytonossági terveket dolgoz ki a  készpénzellátásban fellépő különböző kockázatok kezelésére, 
irányítja a jegybank ezekben való részvételét;
12. elkészíti a Bank készpénzes Üzleti Feltételeit és a Hirdetményt, gondoskodva a jegybanki üzletpolitika és az üzleti 
feltételek összhangjának megteremtéséről;
13. nyilvántartja a jegybankon kívül tárolt pénz- és nemesfémkészleteket;
14. ellátja a szervezeti egység költséggazdai, számviteli és belső gazdálkodási feladatait;
15. működteti a jegybank lakossági pénztárát;
16. felelős a szervezeti egység és ügyfelei által használt rendszerek felhasználói támogatási feladatainak ellátásáért, 
fejlesztési igényeinek megfogalmazásáért.
4.2. A  pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató támogatja a  Bank elnökének 
és  a  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős 
alelnökének munkáját.
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató az  irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek útján ellátja a  fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési rendszerek kialakításával, 
fejlesztésével, biztonságos és hatékony működésének felvigyázásával és feladatkörébe tartozóként meghatározott 
felügyeletével, továbbá az elektronikus pénzforgalom zavartalan lebonyolításával és fejlesztésével – így különösen 
az  elektronikus pénzforgalom kialakításával – kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a  Bank által vezetett ügyfél 
és saját számlákon végzett belföldi és nemzetközi fizetési forgalom zökkenőmentes lebonyolításáról, a Bank pénz-, 
deviza-, tőkepiaci műveleteivel és a  tartalékállomány-befektetésekkel kapcsolatos operatív feladatok elvégzésről, 
valamint a jegybank nyíltpiaci műveleteinek technikai lebonyolításáról.
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató az  irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek útján ellátja a  fizetési rendszer működtetője, a  központi értéktár és a  központi szerződő fél 
(a  továbbiakban együtt: pénzügyi infrastruktúrák) által működtetett rendszerek kijelölésével, a  pénzügyi 
infrastruktúrák körébe tartozó intézmények egyes tevékenységeinek felügyeletével, ennek keretében 
engedélyezésével, ellenőrzésével, szankcionálásával, valamint a  pénzforgalmi szolgáltatás ellenőrzésével 
és a szabályok be nem tartása esetén a szankcionálással kapcsolatos hatósági tevékenységet.
Irányítja és felügyeli a Fizetési rendszer jelentés elkészítését, illetve gondoskodik annak a Pénzügyi Stabilitási Tanács 
elé terjesztéséről, valamint belső és külső kommunikációjáról.
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A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató képviseli a Bankot az infrastrukturális 
kérdésekkel kapcsolatban a  nemzetközi intézményekkel folytatott tárgyalásokon, konferenciákon, egyéb 
fórumokon. Kapcsolatot tart a  pénzforgalommal és pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatos témakörökben 
a releváns hazai intézményekkel, nemzeti hatóságokkal és piaci szervezetekkel.
Az érintett szakterületek közreműködésével érvényesíti a Bank pénzforgalmi és a pénzügyi infrastruktúrákat érintő 
szabályozási szempontjait a  hazai és európai uniós jogszabály-előkészítő fórumokon, ennek érdekében a  Bankon 
belül koordinálja a pénzforgalommal és a pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatos jogszabályok véleményezését.
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató képviseli a  jegybankot a KBER Piaci 
Infrastruktúra és Pénzforgalmi Bizottságában, valamint gondoskodik a  Bank képviseletéről az  EBA és az  ESMA 
pénzügyi infrastruktúrával (fizetési rendszer, központi értéktár, központi szerződő fél) és pénzforgalommal 
foglalkozó bizottságaiban, munkacsoportjaiban.
A nyilvánosság előtti képviselet szabályai szerint külső kommunikációt folytat (beleértve a  nyilvános 
sajtószerepléseket, befektetői találkozókat, előadások tartását, konferenciaszerepléseket stb.) mindazon 
kérdésekben, amelyek az általa irányított szervezeti egységek kompetenciájába tartoznak.
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató figyelemmel kíséri a  Bank által 
üzemeltetett kritikus pénzügyi infrastruktúrák működését, feltárja a működésben rejlő kockázatokat, és gondoskodik 
azok kezeléséről.
Munkájával támogatja a  pénzügyi közvetítő rendszer képviselőinek szóló szakmai programokat, segíti a  hazai 
pénzügyi kultúra fejlődését, elősegíti a  kormányzat pénzügyi tudatosságot növelő stratégiája pénzügyi 
infrastruktúrák és pénzforgalom fejlesztéséhez kapcsolódó céljai megvalósítását.
Amennyiben a  Bankműveletek igazgatóság nem ért egyet a  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság felvigyázói 
intézkedésével, értékelésével, a  pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató 
döntésre a nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős 
alelnök elé terjeszti a javaslatot.
4.2.1. Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság
A Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság ellátja a  fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési 
rendszerek kialakításával, fejlesztésével, biztonságos és hatékony működésének felvigyázásával, továbbá 
az  elektronikus pénzforgalom zavartalan lebonyolításával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. Ide tartozik 
a  nemzetközi gyakorlat és alapelvek alkalmazása a  BKR, a  VIBER, a  KELER Zrt. és a  KELER KSZF Zrt. működési 
megbízhatóságának javítására. Kialakítja a fizetési (BKR, VIBER), valamint az értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési 
rendszerekre vonatkozó felvigyázói keretrendszert, továbbá a  pénzforgalom és a  pénzügyi infrastruktúrák 
feladatkörébe tartozó ellenőrzésének szempontjait, módszereit.
Az igazgatóság hatósági jogkörében eljárva ellátja a pénzügyi infrastruktúráknak a jelen pontban meghatározottak 
szerinti feladatkörébe tartozó felügyeletét: a  fizetési rendszert működtető intézmény vonatkozásában 
engedélyezési, ellenőrzési hatósági jogkört gyakorol; a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységét 
ellátó intézmények központi szerződő fél és központi értéktári tevékenysége [Tpt., EMIR, illetve az  Európai Unión 
belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a  2014/65/EU irányelv, 
valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: CSDR)], valamint befektetési szolgáltatási tevékenysége vonatkozásában felügyeletet 
gyakorol, ide nem értve a  központi értéktár szakosított hitelintézeti szempontú felügyeletét, valamint az  említett 
intézmények pénzmosás szempontú és az  Informatikai felügyeleti főosztály feladatkörébe tartozó informatikai 
felügyeletét. Feladatkörébe tartozóan kijelöli a  fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési 
rendszereket, és ellátja az  ezzel kapcsolatos feladatokat. Az  igazgatóság hatósági jogkörében eljárva ellenőrzi 
a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását, valamint a  szabályok be nem tartása esetén a  szankcionálással kapcsolatos 
hatósági tevékenységet végez. A  felügyelt intézményeket érintő hatósági eljárásokról, a  vizsgálati tervekről, 
az  induló vizsgálatokról, azok eredményeiről, az  intézkedésekről és az  ezekkel kapcsolatos közzétételekről 
tájékoztatást ad az intézmény jellegétől függően a Hitelintézeti felügyeleti igazgatóságnak, valamint az Informatikai 
felügyeleti főosztálynak.
Elkészíti a Fizetési rendszer jelentés jegybanki kiadványt.
Az igazgatóság felelős a  hazai fizetési rendszerek koncepcionális fejlesztéséért, a  jegybank hatáskörébe tartozó 
pénzforgalmi jogszabályok szakmai előkészítéséért, továbbá a hazai pénzforgalom hatékonyságának biztosításáért 
és folyamatos növeléséért, ezen belül különösen a  készpénz-helyettesítő fizetési módok és eszközök széles körű 
elterjesztésének elősegítéséért, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozási javaslatok kidolgozásáért.
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Az igazgatóság képviseli a  jegybankot a  KBER Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalmi Bizottságának 
munkacsoportjaiban, valamint az  EBA és az  ESMA pénzügyi infrastruktúrával (fizetési rendszer, központi értéktár, 
központi szerződő fél) és pénzforgalommal kapcsolatos bizottságaiban, munkacsoportjaiban, így különösen 
az ESMA PTSC bizottságában és az EBA SCPS bizottságában.
4.2.1.1. Pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom fejlesztési főosztály
1. szakmai szempontból előkészíti a  szervezeti egység feladatkörébe tartozó, pénzforgalommal összefüggő 
MNB  rendeleteket, közreműködik a  más jogalkotók fő felelősségi körébe tartozó, pénzforgalommal kapcsolatos 
jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében;
2. a  pénzforgalom alakulásáról – a  Statisztikai igazgatósággal együttműködve – statisztikai adatokat dolgoz fel 
és publikál;
3. kutatásokat végez, elemzéseket készít a  belföldi pénzforgalom kockázatainak és fejlesztési lehetőségeinek 
felmérésére, a kulcsjelzőszámok meghatározására;
4. folyamatosan nyomon követi, elemzi, értékeli az  országos pénzforgalom alakulását; javaslatokat és ajánlásokat 
dolgoz ki a  belföldi pénzforgalom és a  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság feladatkörébe tartozó pénzügyi 
infrastruktúrák továbbfejlesztésére, kiemelten a  készpénz-helyettesítő, elektronikus fizetési módok és eszközök 
széles körű alkalmazásának elősegítésére;
5. a  hazai pénzforgalom és a  hazai pénzügyi infrastruktúrák stratégiai kérdéseivel foglalkozó fórumokon 
és testületekben képviseli a Bankot, illetve szakmai irányítást vállalhat ilyen fórumok és testületek létrehozása során 
és működésében;
6. a  Számviteli és kontrolling igazgatósággal, valamint a  Bankműveletek igazgatósággal egyeztetve kialakítja 
a Bank pénzforgalmi szolgáltatásaira (kivéve a készpénzforgalmi szolgáltatásokat) vonatkozó díj- és üzletpolitikát;
7. kormányzati felkérésre közreműködik a  pénzmosással és a  terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos 
jogszabályok, egyéb intézkedések kidolgozásában;
8. elkészíti a  pénzforgalommal összefüggő MNB rendeletekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, valamint a  szervezeti 
egység feladatkörébe tartozó, pénzforgalommal kapcsolatos egyéb megkeresésekre adandó szakmai véleményeket;
9. elkészíti a  pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának, továbbá az  elektronikus pénz, valamint a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásának nem minősülő, papíralapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátásának 
és  az  ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának engedélyezéséhez adandó szakmai véleményt az  üzleti, illetve 
működési terv, valamint a  pénzforgalmi tevékenység végzését szabályozó jogszabályoknak való megfelelést 
illetően;
10. a  pénzforgalmi jogszabályok fogyasztókat érintő megsértésével összefüggésben együttműködik 
a Fogyasztóvédelmi igazgatósággal;
11. képviseli a  Bankot a  KBER pénzügyi infrastruktúrákkal és pénzforgalommal foglalkozó bizottságának 
pénzforgalomstratégiai munkacsoportjában, valamint képviseli a  Bankot a  pénzforgalommal kapcsolatos 
nemzetközi jogalkotási, EU-jogharmonizációs egyeztetéseken;
12. kialakítja a jegybanki fedezetkezelési rendszer architektúráját;
13. szakmai előkészítő munkát végez és támogatást nyújt a  tulajdonosi képviselőnek a  pénzügyi infrastruktúrát 
üzemeltető társaságokban (KELER Zrt., KELER KSZF Zrt., GIRO Zrt.) meglévő MNB tulajdonrészekkel kapcsolatos 
kérdésekben.
4.2.1.2. Pénzügyi infrastruktúrákat felvigyázó és ellenőrző főosztály
1. szakmai szempontból előkészíti a  felvigyázott fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési 
rendszerek működésével összefüggő MNB rendeleteket, elkészíti az  MNB rendeletekkel kapcsolatos 
állásfoglalásokat, közreműködik a más jogalkotók fő felelősségi körébe tartozó, a felvigyázott fizetési és elszámolási 
rendszerek működésével kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében;
2. hatósági eljárás keretében ellátja a  hazai fizetési rendszerekkel kapcsolatos engedélyezési, valamint a  központi 
szerződő felek és a központi értéktárak engedélyezésében való közreműködési feladatokat;
3. megfigyelőként részt vesz a  központi szerződő fél funkcióit ellátó intézmény, a  központi értéktár, valamint 
a belföldi fizetési rendszer működtetőjének (GIRO Zrt.) igazgatósági ülésein;
4. kialakítja és folyamatosan karbantartja a Bank felvigyázási tevékenységének keretrendszereit, ideértve különösen 
a felvigyázási politika meghatározását és annak megvalósítását szolgáló módszertan kialakítását;
5. kutatásokat végez, és elemzéseket készít a fizetési, valamint az értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek 
kockázatairól, így különösen azok rendszerkockázatának és likviditásának alakulásáról; ezen belül előzetesen elemzi 
a  döntések hatását a  fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek likviditására 
és forgalmára;
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6. elemzi a forintban zajló gazdasági (pénz- és tőkepiaci, reálgazdasági stb.) tranzakciók elszámolási és kiegyenlítési 
módjából fakadó kockázatokat, illetve amennyiben szükséges, javaslatot tesz a  kockázatok kezelésére, 
kiküszöbölésére;
7. a  fizetési és elszámolási forgalom, illetve az  értékpapír-forgalom alakulásáról – a  Statisztikai igazgatósággal 
együttműködve – statisztikai adatokat dolgoz fel és publikál;
8. ellátja a  belföldi fizetési, valamint az  értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek felvigyázásával 
kapcsolatos feladatokat, kiemelten e rendszerek időszakos, felvigyázói szempontú átfogó értékelését;
9. folyamatosan nyomon követi, elemzi, értékeli a  fizetési és az  értékpapír-elszámolási rendszerek működését; 
javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a hazai fizetési, valamint az értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszerek 
továbbfejlesztésére;
10. felelős a válsághelyzetbe került fizetési rendszer működtetését végző szervezetek válságkezeléséért a szanálást 
megelőző korai beavatkozási és intézkedési fázisban, nemzetközi kihatású zavarok esetén – a  vállalt nemzetközi 
kötelezettségeknek megfelelően – a  válságelemzésben és kezelésben érintett felügyeleti területektől kapott 
jelzések alapján a  haladéktalan kapcsolatfelvételért a  kompetens európai intézmények és társfelügyeletek kijelölt 
felelőseivel; a Szanálási igazgatóság felkérésére közreműködik a hitelintézetként működő tőkepiaci kereskedés utáni 
infrastruktúrák válságkezelésében;
11. kialakítja a  pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása tevékenység ellenőrzésének szempontjait, módszereit, 
lebonyolítja a  vizsgálati program szerint a  pénzforgalmi jogszabályoknak – így különösen a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló törvénynek, a  pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendeletnek és az  (EU) 
2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a  közös és biztonságos 
nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek – való megfelelés 
hatósági ellenőrzését, elkészíti a  vizsgálati jelentéseket, és szükség esetén javaslatot tesz szankcionálásra; 
konzultációkat szervez a  vizsgálatokban érintett szervezetek számára a  vizsgált témakörökre vonatkozó előírások 
ismertetésére, gyakorlati alkalmazásukra;
12. ellátja a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 
törvényben meghatározott kijelölő és értesítő hatósági feladatokat, összeállítja, karbantartja és közzéteszi 
a tőkemegfelelési mutató számítása szempontjából elfogadottnak minősülő elszámolóházak jegyzékét;
13. képviseli a  Bankot a  KBER, az  EBA és az  ESMA pénzügyi infrastruktúrával (fizetési rendszer, központi értéktár, 
központi szerződő fél) és pénzforgalommal foglalkozó bizottságának felvigyázói és felügyeleti munkacsoportjaiban 
– felügyeleti minőségben különösen az  ESMA PTSC bizottságában és az  EBA SCPS bizottságában –, ebbéli 
feladataiból adódóan részt vesz EBA és ESMA szabályozó dokumentumok kidolgozásában, valamint képviseli 
a  Bankot a  fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatos nemzetközi jogalkotási, 
EU-jogharmonizációs egyeztetéseken, az  EBA és az  ESMA bizottságaiban meghatározott feladataiból adódóan 
felkészíti a Bank vezető képviselőit az ESA-k vezető testületeinek üléseire, felhívja a figyelmet a magyar érdekeket 
jelentősen érintő fejleményekre, javaslatot készít a képviselendő magyar pozícióra, illetve tárgyalási álláspontra;
14. kialakítja a Bank szankcionálási politikájának alapelveit a feladatkörébe tartozó, a központi értéktári, a központi 
szerződő fél, a fizetési rendszer működtetése tevékenység, valamint a pénzforgalom ellenőrzése vonatkozásában;
15. ellátja a  központi szerződő felek engedélyezésére és felügyeletére létrehozott kollégium működtetésére 
vonatkozó feladatokat;
16. ellátja a forgatható utalvány kibocsátási tevékenység felügyeletét;
17. ellátja a  fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző intézmények ellenőrzésével, szankcionálásával 
kapcsolatos hatósági tevékenységet, ideértve az  informatikai működés ellenőrzését, amely során felkérésre 
az Informatikai felügyeleti főosztály részt vesz;
18. vizsgálja az EMIR-ben előírt elszámolási, jelentéstételi és kockázatcsökkentési előírások megtartását a központi 
szerződő felekre vonatkozóan;
19. a  központi szerződő fél EMIR, a  központi értéktár CSDR, illetve Tpt. szerinti, valamint a  központi értéktár 
befektetési szolgáltatási tevékenység szerinti felügyelete keretében a  közreműködő szakterületek bevonásával 
lebonyolítja a  hatósági ellenőrzéseket, felkérésére a  központi értéktár átfogó ellenőrzésében a  Hitelintézeti 
felügyeleti igazgatóság, a  központi értéktár és a  központi szerződő fél átfogó ellenőrzésében a  Jogi igazgatóság, 
a  Pénzmosás vizsgálati főosztály, az  Informatikai felügyeleti főosztály, valamint a  Pénzügyi szervezetek 
engedélyezési és jogérvényesítési igazgatósága közreműködik, a Pénzügyi infrastruktúrákat felvigyázó és ellenőrző 
főosztály szükség szerint javaslatot tesz a  szankcionálásra, továbbá ellátja a  központi szerződő fél és központi 
értéktári tevékenységet végző szervezet informatikai működésével kapcsolatos feladatkörébe tartozó felügyeleti 
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feladatokat – vagyis a  KELER Zrt. esetén a  CSDR szerinti felügyeleti feladatokat –, ennek során felkérésre 
az Informatikai felügyeleti főosztály részt vesz;
20. a  pénzforgalmi intézmények és a  központi értéktári tevékenységet ellátó intézmény (KELER Zrt.) helyszíni 
vizsgálatainak tervezése és lefolytatása során szorosan együttműködik a  Hitelintézeti felügyeleti főosztály 2.-vel, 
melynek keretében helyszíni ellenőrzési terveiket összehangolják, és vizsgálataikat lehetőség szerint ugyanazon 
időintervallumban párhuzamos helyszíni szakasszal folytatják le;
21. nyomon követi a  pénzügyi infrastruktúrák, valamint a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtás felügyeleti 
tevékenységét érintő hatályos hazai és közösségi szabályozást, az  EBA és az  ESMA, valamint az  IOSCO szabályozó 
dokumentumait, azokat szakmailag véleményezi, a magyar érdekeket tükröző szakmai javaslatokat fogalmaz meg;
22. feladatkörében kidolgozza az EBA és az ESMA pénzügyi infrastruktúrákra, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásra 
vonatkozóan kiadott iránymutatásainak és ajánlásainak hazai alkalmazásához szükséges szabályozási koncepciót, 
felügyeleti szabályozó eszközök kiadására tesz javaslatot;
23. közreműködik a  belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a  2002/65/EK, a  2009/110/EK és a  2013/36/EU 
irányelv és az  1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a  2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti harmadik fél szolgáltatók 
engedélyezésében, a  pénzforgalmi szolgáltatók biztonságos vállalati fizetési folyamatának erős ügyfél-hitelesítési 
követelmény alóli mentesítését célzó eljárásban, valamint a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók tartalék-
mechanizmus létrehozása alóli mentesítési eljárásában.
4.2.2. Bankműveletek igazgatóság
A Bankműveletek igazgatóság vezeti az  ügyfelek és a  Bank saját számláit, ügyfélforgalmi jellegű forint- 
és deviza-pénzforgalmi tevékenységet végez a Bank számlavezetési körébe tartozó intézmények részére. Üzemelteti 
a VIBER elszámolásforgalmi rendszert. A szervezeti egység ellátja a Bank devizalikviditásának fenntartása érdekében 
rábízott feladatokat, lebonyolítási feladatokat végez a  pénz-, deviza-, tőkepiaci műveletek és a  tartalékállomány-
befektetésekre irányuló, valamint a  jegybank nyíltpiaci műveleteinek vonatkozásában. A  Bankműveletek 
igazgatóság feladata a  munkáltatói kölcsönök nyilvántartása és kezelése. A  Bank 100%-os tulajdonában álló 
leányvállalatok részére kölcsönt nyújt. Adatszolgáltatási feladatkörében elkészíti az  előírt és ad hoc jellegű 
jelentéseket. A  Bank auditálása során ellátja a  szervezeti egység feladatköréhez, valamint a  devizatartalék-
kezeléshez kapcsolódó ügyletekre vonatkozó adategyeztetést, adatszolgáltatást.
A Bankműveletek igazgatóság látja el az  InFoRex rendszerben a  fejlesztések megvalósításához kapcsolódó 
konzulensi-, projektvezetői, valamint üzleti oldalról történő teszttámogatási feladatokat.
4.2.2.1. Számlaműveletek főosztály
4.2.2.1.1. Nemzetközi fizetések osztálya
1. végzi a Bank ügyfelei, illetve a Bank saját részére vezetett, feladatkörébe tartozó pénzforgalmi és devizaszámlák 
és nyilvántartások törzsadatkezelését;
2. az ügyfelek és a Bank saját megbízásai alapján végzi a deviza pénzforgalmi lebonyolítási feladatokat, mindehhez 
kapcsolódóan végzi a számlavezetést és a könyvelést;
3. javaslatot tesz a  deviza számlavezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi díjakra és jutalékokra; meghatározza 
és folyamatosan karbantartja a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó üzleti feltételeket és a Hirdetményt;
4. hatósági és ügyfélmegkeresésekkel kapcsolatosan adatot szolgáltat, levelez;
5. adatot szolgáltat a  fizetési mérleg jelentéshez, pénzforgalmi statisztikát készít a  devizaforgalomról a  Pénzügyi 
infrastruktúrák igazgatóság részére;
6. nostro számlakivonat egyeztetést végez;
7. ellátja a Magyar Állam által a nemzetközi intézményekkel szemben vállalt fizetési kötelezettségeket megtestesítő 
kötelezvények letéti őrzését, a letétek átvételével, kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
8. koordinálja a tevékenységalapú folyamatköltség-számításhoz kapcsolódó bankműveleti feladatokat;
9. nyomon követi a  szabályozói környezet és a  piaci infrastruktúra változását, ehhez kapcsolódóan információs 
rendszert működtet;
10. részt vesz az osztály tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tárgyalásokon, szakmai konferenciákon;
11. ellátja a társterületek, valamint a saját területén keletkező Inforex fejlesztésekhez kapcsolódó alábbi feladatokat:
a) végzi a  rendszerben történő fejlesztési feladatok, projektek előkészítését, tervezését, végrehajtását és utólagos 
nyomon követését, a  más szervezeti egységekhez tartozó erőforrások szükség szerinti bevonásával, a  kiemelt 
projektekről – szükség esetén – tájékoztatót készít az igazgatóság számára,
b) módszertani szabványokat és minőségbiztosítási eljárásokat alakít ki,
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c) részt vesz a  szállítóval kötött fejlesztői szerződés módosításában, megújításában, valamint üzleti oldalról 
a beszerzési bizottság munkájában, a fejlesztési követelmény specifikáció kidolgozásában, illetve módosításában,
d) végzi a szakterületek által megfogalmazott üzleti igények felmérését, annak eredményeként támogatja az üzleti 
igényeket tartalmazó specifikáció elkészítését,
e) közreműködik megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti esettanulmányok, döntés-előkészítő dokumentumok 
kialakításában,
f ) a saját fejlesztési igényei esetében meghatározza a teszteseteket, és lebonyolítja a teszteket, a Bank más szervezeti 
egységeinél keletkező üzleti igényekre vonatkozóan üzleti oldalról felügyeli a teljes tesztelési folyamatot.
4.2.2.1.2. Belföldi fizetések osztálya
1. végzi a  forint jegybanki ügyfélkör, illetve a  Bank saját részére vezetett pénzforgalmi számláinak 
és nyilvántartásainak törzsadatkezelését;
2. az ügyfelek és a Bank saját megbízásai alapján végzi a forint-pénzforgalmi lebonyolítási feladatokat, mindehhez 
kapcsolódóan végzi a  számlavezetést és a  könyvelést; operatív feladatkörében gondoskodik a  forint jegybanki 
fedezetkezelési rendszer működtetéséről és a működtetésre vonatkozó belső szabályozásról;
3. javaslatot tesz a  forint számlavezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi díjakra és jutalékokra; meghatározza 
és folyamatosan karbantartja a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó üzleti feltételeket és a Hirdetményt;
4. vezeti a bankközi fizetési forgalom irányításához szükséges bankkód- és hitelesítő tábla nyilvántartást;
5. a VIBER vonatkozásában ellátja a rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos engedélyezést, valamint a fizetési, 
illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvényben meghatározott, 
a VIBER mint kijelölt rendszer résztvevői közötti megállapodások karbantartási feladatait és az  ott meghatározott 
rendszerüzemeltetői feladatokat;
6. hatósági és ügyfélmegkeresésekkel kapcsolatosan adatot szolgáltat, levelez;
7. ellátja a kötelező jegybanki tartalékkal kapcsolatos bankműveleti tevékenységeket;
8. nyomon követi a VIBER és a kapcsolódó rendszerek forgalmát, valamint a VIBER-t is érintő fejlesztéseket, elemzi 
a  tendenciákat, javaslatot tesz fejlesztésekre, a  folyamatok módosítására; feltérképezi a  VIBER-hez, illetve 
a  résztvevőkhöz kapcsolódó kockázatokat, közreműködik a  kockázatkezelési rendszer kialakításában; monitorozza 
és elemzi az üzleti folyamatokat;
9. adatot szolgáltat a  fizetési mérleg jelentéshez, pénzforgalmi statisztikát készít a  forintforgalomról a  Pénzügyi 
infrastruktúrák igazgatóság részére;
10. bankközi elszámolásforgalomban végzi
a) a VIBER elszámolásforgalmi rendszer üzemeltetését,
b) a BKR pozíció mátrix elszámolását,
c) a napközbeni hitelkerethez és a napvégi overnight hitelhez és a rendelkezésre állás keretében nyújtott egynapos 
betéthez kapcsolódó lebonyolítási és adatszolgáltatási feladatokat,
d) a bankkártya elszámolások kiegyenlítését és a kapcsolódó óvadék-nyilvántartást,
e) a postától kapott tranzakciók és díjak elszámolását, továbbszámlázását,
f ) a bankon belüli klíringforgalom lebonyolítását,
g) a piaci infrastruktúrák működésének támogatásához kapcsolódó feladatokat,
h) a VIBER üzemidőn kívül nyújtott jegybanki hitelek nyilvántartását, könyvelését,
i) a felszámolás alatt álló kereskedelmi bankok forint hitelállományainak nyilvántartását és kezelését;
11. végrehajtja a munkabérrel kapcsolatos forint utalásokat;
12. figyelemmel kíséri az azonnali elszámoláshoz kapcsolódó kiszervezett szolgáltatások minőségét, javaslatot tesz 
azok fejlesztésére;
13. részt vesz az  osztály tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési eljárásokban, a  kiszervezett szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó szolgáltatói szerződések bankszakmai tartalmának meghatározásában;
14. elkészíti a felsővezetés részére a VIBER működéséről, a rendelkezésre állásról szóló tájékoztatót, a szakterületek 
között koordinálja a  VIBER átfogó értékelését, az  értékelés megállapításaiból operatív intézkedési tervet készít, 
nyomon követi a kapcsolódó feladatok állását, és státuszjelentést készít;
15. nyomon követi a  szabályozói környezet és a  piaci infrastruktúra változását, ehhez kapcsolódóan információs 
rendszert működtet;
16. részt vesz az osztály tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tárgyalásokon, szakmai konferenciákon;
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17. ellátja a társterületek, valamint a saját területén keletkező Inforex fejlesztésekhez kapcsolódó alábbi feladatokat:
a) végzi a  rendszerben történő fejlesztési feladatok, projektek előkészítését, tervezését, végrehajtását és utólagos 
nyomon követését, a  más szervezeti egységekhez tartozó erőforrások szükség szerinti bevonásával, a  kiemelt 
projektekről – szükség esetén – tájékoztatót készít az igazgatóság számára,
b) módszertani szabványokat és minőségbiztosítási eljárásokat alakít ki,
c) részt vesz a  szállítóval kötött fejlesztői szerződés módosításában, megújításában, valamint üzleti oldalról 
a beszerzési bizottság munkájában, a fejlesztési követelmény specifikáció kidolgozásában, illetve módosításában,
d) végzi a szakterületek által megfogalmazott üzleti igények felmérését, annak eredményeként támogatja az üzleti 
igényeket tartalmazó specifikáció elkészítését,
e) közreműködik megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti esettanulmányok, döntés-előkészítő dokumentumok 
kialakításában,
f ) a saját fejlesztési igényei esetében meghatározza a teszteseteket, és lebonyolítja a teszteket, a Bank más szervezeti 
egységeinél keletkező üzleti igényekre vonatkozóan üzleti oldalról felügyeli a teljes tesztelési folyamatot.
4.2.2.1.3. Munkáltatói kölcsön osztály
1. nyilvántartja és kezeli a munkáltatói kölcsönöket;
2. nyilvántartja és kezeli a Bank leányvállalatainak nyújtott kölcsönöket;
3. a Jogi igazgatósággal együttműködve elkészíti a feladatához kapcsolódó szerződéseket;
4. a  Jogi igazgatósággal együttműködve biztosítja a  munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó jelzálogbejegyzések 
karbantartását;
5. nyilvántartja a kölcsönök fedezetét képező biztosítékokat;
6. feladatköréhez kapcsolódóan reklamációs feladatokat bonyolít le;
7. adatot szolgáltat a céltartalékképzéshez és értékvesztés-elszámoláshoz;
8. a munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódóan megállapítja a Bank által fizetendő adó- és TB járulékot;
9. feladatköréhez kapcsolódóan végzi az  ügyfélnyilvántartást, a  számlavezetést és a  törzsadatkezelést, végrehajtja 
a könyvelési feladatokat, vezeti az ügyletnyilvántartásokat;
10. folyamatosan követi a  piaci hitelezési gyakorlatot, javaslatot tesz munkáltatói kölcsönök keretrendszerének 
fejlesztésére.
4.2.2.2. Piaci műveletek főosztály
4.2.2.2.1. Treasury back office osztály
1. ellátja a  Pénz- és devizapiac igazgatóság által kötött deviza-, tőkepiaci és derivatív, valamint a  Bank által 
megbízott vagyonkezelők által megkötött MBS (Mortgage backed securities) és TBA (To be announced) ügyletek 
lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatait;
2. végrehajtja a  Bank, illetve az  állam által külföldön kibocsátott kötvények fizetési kötelezettségeinek 
lebonyolítását, ellátja az  ÁKK-nak adósságcsere keretében átadott MNB kibocsátású devizakötvényekhez 
kapcsolódó feladatokat, kezeli a  Bank által az  állam megbízásából, nemzetközi szerződésen alapuló külföldre 
nyújtott hiteleket;
3. feladatköréhez kapcsolódóan végzi az  ügyfélnyilvántartást, -számlavezetést és a  törzsadatkezelést, végrehajtja 
a  könyvelési feladatokat, vezeti az  ügyletnyilvántartásokat, analitikus adatot szolgáltat a  céltartalékképzéshez 
és értékvesztés-elszámoláshoz;
4. feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart, tárgyalásokat folytat meglévő és potenciális hazai és külföldi 
treasury partnerekkel, képviselve a  Bank érdekeit, a  Jogi igazgatósággal együttműködve előkészíti a  feladatához 
kapcsolódó szerződéseket;
5. feladatköréhez kapcsolódóan reklamációs feladatokat bonyolít le;
6. részt vesz a Bankot érintő auditálási feladatok végrehajtásában (levelezés, adategyeztetés, adatszolgáltatás);
7. utógondozza a lejárt definitív kötvényeket (tőke, kupon);
8. figyelemmel kíséri a nemzetközi elszámolóházak által kezdeményezett és a SWIFT rendszerben történő standard 
változásokat, és kezdeményezi a  szükséges fejlesztések/módosítások végrehajtását és integrálását az  InFoRex 
rendszerben;
9. részt vesz az osztály tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tárgyalásokon, szakmai konferenciákon;
10. ellátja a társterületek, valamint a saját területén keletkező Inforex fejlesztésekhez kapcsolódó alábbi feladatokat:
a) végzi a  rendszerben történő fejlesztési feladatok, projektek előkészítését, tervezését, végrehajtását és utólagos 
nyomon követését, a  más szervezeti egységekhez tartozó erőforrások szükség szerinti bevonásával, a  kiemelt 
projektekről – szükség esetén – tájékoztatót készít az igazgatóság számára,
b) módszertani szabványokat és minőségbiztosítási eljárásokat alakít ki,
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c) részt vesz a  szállítóval kötött fejlesztői szerződés módosításában, megújításában, valamint üzleti oldalról 
a beszerzési bizottság munkájában, a fejlesztési követelmény specifikáció kidolgozásában, illetve módosításában,
d) végzi a szakterületek által megfogalmazott üzleti igények felmérését, annak eredményeként támogatja az üzleti 
igényeket tartalmazó specifikáció elkészítését,
e) közreműködik megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti esettanulmányok, döntés-előkészítő dokumentumok 
elkészítésében,
f ) a saját fejlesztési igényei esetében meghatározza a teszteseteket, és lebonyolítja a teszteket, a Bank más szervezeti 
egységeinél keletkező üzleti igényekre vonatkozóan üzleti oldalról felügyeli a teljes tesztelési folyamatot.
4.2.2.2.2. Deviza likviditási osztály
1. feladatköréhez kapcsolódóan végzi az  ügyfélnyilvántartást, -számlavezetést és a  törzsadatkezelést, végrehajtja 
a  könyvelési feladatokat, vezeti az  ügyletnyilvántartásokat, analitikus adatot szolgáltat a  céltartalékképzéshez 
és értékvesztés-elszámoláshoz;
2. ellátja a  nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatokat, így különösen: devizalikviditás biztosítása 
és  ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek, kamatok elszámolása; folyamatosan figyelemmel kíséri 
a  számlavezetési kondíciók változását, szükség szerint javaslatot tesz a  nem korlátozottan diszponibilis 
számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására;
3. végzi az  export-import akkreditívekkel, okmányos inkasszókkal, (kapott, nyújtott, reverzális és Bank saját 
beszerzéseihez kapcsolódó ajánlattételi és jóteljesítési) garanciákkal kapcsolatos levelezési, adatszolgáltatási, 
állománykezelési és elszámolási feladatokat;
4. hatósági és ügyfélmegkeresésekkel kapcsolatosan adatot szolgáltat, levelez;
5. feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart, tárgyalásokat folytat meglévő és potenciális partnerekkel (nostro 
számlavezetők), képviselve a  Bank érdekeit, a  Jogi igazgatósággal együttműködve előkészíti a  feladatához 
kapcsolódó szerződéseket;
6. feladatköréhez kapcsolódóan reklamációs feladatokat bonyolít le;
7. felhasználói oldalról figyelemmel kíséri a  Bank külföldi bankoknál vezetett nostro számláihoz kapcsolódó 
RTGS rendszerdokumentációkat a Bank számlavezetői rendszerének fejlesztése céljából;
8. karbantartja és megjelenteti az MNB mint bank standard fizetési instrukcióit;
9. végzi a befektetésekkel kapcsolatos idegen kötvény lejáratok és kuponok elszámolását;
10. részt vesz az osztály tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tárgyalásokon, szakmai konferenciákon.
4.3. A nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek
A nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgató támogatja az  elnök és a  nemzetközi kapcsolatokért, 
készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök munkáját. A  nemzetközi 
kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgató az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek útján támogatja 
és  koordinálja a  Bank nemzetközi kapcsolatait. Irányítja a  Bank protokoll- és rendezvényszervezési tevékenységét 
és  a  Bank rendezvényeivel kapcsolatos költségei, valamint a  hatáskörébe delegált kiküldetési költségek 
tekintetében a költséggazdai feladatok ellátását. Vezeti a Nemzetközi kapcsolatok igazgatóságot.
4.3.1. Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság
A Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság az  európai uniós (EU) és KBER-tagsággal, illetve az  eurórendszerhez való 
csatlakozás előkészítésével összefüggésben az Európai Központi Bank (EKB), a Központi Bankok Európai Rendszere 
(KBER) és az  Európai Bizottság (EB), az  EU Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (EFC), az  Európai Rendszerkockázati 
Testület (ESRB), az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB), valamint a Magyarország eurórendszerhez való 
csatlakozását előkészítő testület Bankon belüli kapcsolattartójaként koordinálja a Bankra háruló feladatok ellátását. 
Ellátja továbbá a Nemzetközi Valutaalapban (IMF), a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetében (OECD), 
a  Nemzetközi Fizetések Bankjában (BIS), valamint a  Pénzügyi Stabilitási Tanács európai regionális konzultációs 
csoportjában (FSB RCGE) fennálló tagsággal és ezen intézményekkel folytatott konzultációkkal összefüggésben 
a  Bank feladatait, és közreműködik a  fentiekkel kapcsolatos, együttműködést érintő kormányzati döntések 
előkészítésében. Figyelemmel kíséri a  fenti szervezetek és intézmények tevékenységét, és arról rendszeresen 
tájékoztatókat készít. Szervezi és lebonyolítja a  befektetői találkozókat, és koordinálja a  partnerintézményektől 
érkező, bilaterális találkozókra és technikai segítségnyújtási programokra vonatkozó megkereséseket.
A Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság szakmai támogatást nyújt a nemzetközi ügyekért felelős alelnök nemzetközi 
szerepléseihez.
Az igazgatóság a  Nemzetközi intézményi kapcsolatok főosztály közreműködésével a  Bankot és az  ott folyó 
elemzőmunkát becsatornázza a  nemzetközi tudományos vérkeringésbe, illetve erősíti a  társ- és 
partnerintézményekkel fennálló szakmai együttműködést, mindezzel erősítve a magyar jegybank külföldi jelenlétét.
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A Nemzetközi kapcsolatok igazgatóság ellátja a  protokoll- és rendezvényszervezési feladatokat, valamint 
a Számviteli és kontrolling igazgatósággal együttműködve a külföldi kiküldetések tervezését, továbbá a kapcsolódó 
beszerzési, beszámolási és belső szabályozási feladatokat, valamint (külső iroda bevonásával) a külföldi kiküldetések 
szervezését. Költséggazda szervezeti egységként lebonyolítja – a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság 
szakmai irányításával – a hatáskörébe tartozó beszerzési eljárásokat.
4.3.1.1. Nemzetközi intézményi kapcsolatok főosztály
1. a  Bank egészét átfogó koordinatív funkciókat lát el az  ország uniós tagságával, az  MNB KBER-ben való 
részvételével, valamint a Banknak az eurórendszerhez történő csatlakozásával összefüggő feladatait illetően; ennek 
keretében az  EKB, valamint az  EB vonatkozó dokumentumaiból a  Bank felső vezetése számára rendszeresen 
összefoglalókat készít;
2. koordinálja a  Bankot képviselő tag felkészítését az  EKB Általános Tanácsa, a  KBER Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottsága (IRC), az  EFC, valamint az  EFC helyettesek (Alternates) üléseire, figyelemmel kíséri ezen fórumok 
tevékenységét, azokról tájékoztatókat készít, valamint ellátja a kapcsolattartói és koordinációs feladatokat a Bankot 
érintő ügyekben;
3. tagként részt vesz a  szenzitív minősítésű KBER-dokumentumok kezelésével kapcsolatos közös szabályok 
és  minimum sztenderdek kialakításáért és tagállami jegybankoknál történő implementálásának monitoringjáért 
felelős EKB-s munkacsoport (CRMS TF) munkájában;
4. koordinálja a Bank elnökének, illetve alelnökeinek felkészítését az ESRB Igazgatótanácsának üléseire, figyelemmel 
kíséri az ESRB tevékenységét, arról tájékoztatókat készít, illetve ellátja a kapcsolattartói és koordinációs feladatokat 
a Bankot érintő ügyekben és döntési mechanizmusokban;
5. gondoskodik a  KBER és az  EKB Alapokmánya 38.  cikkében foglalt szakmai titoktartási követelmények Bankon 
belüli végrehajtásáról;
6. koordinálja a  Bank illetékes szervezeti egységeinek az  EB-vel, kiemelten annak Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságával (DG ECFIN) való kapcsolattartását és együttműködését;
7. koordinálja a  Bank elnökének felkészítését a  Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) informális üléseire, 
és figyelemmel kíséri a Tanács munkáját, arról rendszeresen tájékoztatást készít;
8. Bankon belül koordinálja az  EU-tagságból adódó és az  eurórendszerhez történő csatlakozási folyamathoz 
kapcsolódó, Bankot is érintő kormányzati feladatok előkészítését és végrehajtását; koordinálja a  Magyarország 
eurórendszerhez történő csatlakozását előkészítő testület működéséből adódó, a  Bank hatáskörébe tartozó 
feladatokat; valamint koordinálja az  Eurórendszer Csatlakozási Programterv (ESAMP) banki szintű rendszeres 
aktualizálását;
9. tagként részt vesz az  EU-tagállamok euróbevezetését koordináló PAN II (Public Administration Network) 
munkacsoport munkájában;
10. ellátja a kapcsolattartói és koordinációs feladatokat az EKTB tevékenysége kapcsán a Bankot érintő ügyekben;
11. ellátja az  EU-tól érkező, illetve hazai keletkezésű korlátozott terjesztésű, ún. EU-KT dokumentumok kezelésére 
szolgáló iratnyilvántartó és belső levelezőrendszerrel kapcsolatos koordinációs feladatokat;
12. figyelemmel kíséri az  IMF, az  OECD és a  BIS tevékenységét, folyamatosan tanulmányozza döntési 
mechanizmusaikat és azok változásait, és mindezekről rendszeresen tájékoztatókat készít;
13. folyamatosan kapcsolatot tart az  IMF-fel, fogadja az  IMF-től központosított módon érkező megkereséseket, 
és  koordinálja azok teljesítését, koordinálja a  Bankra mint jogszabály által kijelölt pénzügyi szervre háruló 
feladatokat, valamint elvégzi az IMF-ben a Magyarországot képviselő kormányzói funkcióival összefüggő teendőket; 
szervezi és koordinálja az IMF-fel való megbeszéléseket;
14. elsődleges kapcsolattartóként közreműködik az  IMF-fel történő együttműködési stratégia kialakításában, 
és végrehajtja azt; tagként részt vesz az EFC IMF-ügyekkel foglalkozó albizottságának (EFC SCIMF) munkájában;
15. koordinálja a Bank illetékes szervezeti egységeinek az OECD szakbizottságaival való együttműködéséből adódó 
feladatokat, koordinálja a  Bankot képviselő tag felkészítését az  OECD Gazdaságpolitikai Bizottsága (EPC) üléseire, 
valamint koordinálja a Bank részvételét az OECD Nemzeti Tanács munkájában;
16. koordinálja a Bank elnökének a BIS kormányzói, alelnökének a kormányzóhelyettesi, valamint a részvételre jelölt 
felsővezetőnek a  kelet-közép európai regionális monetáris politikai munkacsoport üléseire való felkészítését 
és a Bank részvételét a BIS által kidolgozott központi banki felmérésekben; tagként részt vesz a BIS központi banki 
felméréseit koordináló csoport (Central Bank Governance Network) munkájában;
17. koordinálja a  Bank elnökének felkészítését az  FSB RCGE üléseire, valamint ellátja a  kapcsolattartói 
és koordinációs feladatokat a Bankot érintő ügyekben;
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18. koordinálja a  Visegrádi Országok Pénzügyi Stabilitási Találkozóján (V9) a  Bank elnökének/alelnökének 
részvételét, kapcsolatot tart a partner jegybankok szervezésben részt vevő kollégáival;
19. ellátja a  kapcsolattartói és koordinációs feladatokat az  Official Monetary and Financial Institutions Forum 
(OMFIF) tevékenysége kapcsán a Bankot érintő ügyekben;
20. nyilvántartást vezet a  Bankot az  EU-s és egyéb nemzetközi intézményekben, bizottságokban, fórumokon 
képviselő munkavállalókról;
21. ellátja azokat az  egyéb nemzetközi jellegű feladatokat, amelyeket az  SZMSZ nem utal más szervezeti egység 
feladatkörébe, valamint koordinálja ezen nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban a  Bankot érintő esetlegesen 
felmerülő feladatokat;
22. a  felügyeleti kollégiumi együttműködés kivételével ellátja az  EU nemzeti központi bankjaival és felügyeleti 
hatóságaival való bilaterális kapcsolattartás koordinációs feladatait, elősegíti és előkészíti a  Bank elnökének ezen 
partner jegybankok és felügyeleti hatóságok elnökeivel való bilaterális találkozóit, közreműködik azok 
megszervezésében, koordinálja a  találkozókra való felkészítést, valamint szervezi a  szükséges információcserét 
és a küldöttség programjainak szakmai lebonyolítását;
23. a monetáris politikai, pénzügyi és makrogazdasági folyamatokról való hiteles tájékoztatás érdekében koordinálja 
és lebonyolítja a piaci szereplők – ideértve a külföldi jegybankokat, felügyeleti hatóságokat, nemzetközi pénzügyi 
intézményeket és szervezeteket, külföldi és hazai befektetőket, elemzőket – és a  Bank vezetőinek és más 
munkavállalóinak bel- és külföldi találkozóit (ún. befektetői találkozók), kivéve a  tartalékkezeléssel kapcsolatos 
kétoldalú találkozókat, a  statisztikai, módszertani kérdésekkel kapcsolatos megbeszéléseket, a  technikai 
rendszerekhez kapcsolódó látogatásokat, a  felügyeleti kollégiumokkal való találkozókat, valamint a  felügyelt vagy 
engedélyért folyamodó intézmények képviselőivel folytatandó megbeszéléseket;
24. figyelemmel kíséri a  feladatkörébe tartozó nemzetközi és hazai intézmények és szervezetek tevékenységét, 
és rendszeres tájékoztatókat készít a Bank munkatársai részére az ezen szervezetek és – a Szabályozási főosztállyal 
együttműködve – a nemzetközi felügyeleti intézmények honlapjain elérhető aktuális információkról;
25. koordinálja a kijelölt relációkhoz kapcsolódó feladatokat;
26. figyelemmel kíséri a  kijelölt relációk jegybankjainak, helyi mértékadó pénzügyi és gazdasági intézményeinek 
munkáját, aktív kapcsolatot épít ki és tart fenn ezekkel az intézményekkel;
27. heti rendszerességgel tájékoztatót készít a lefedett desztináció, régió kiemelt gazdasági, pénzügyi folyamatairól, 
fontosabb témakörökben megjelenő helyi kiadványokról, valamint az  MNB érdeklődési körébe tartozó egyéb 
jelentős történésekről;
28. az MNB vezetésének érdeklődésére számot tartó eseményekről, témákról, irányzatokról tájékoztató anyagokat 
készít;
29. nyomon követi az  adott reláció felsőoktatási intézményeinek képzéseit, intenzív kapcsolatot tart fenn ezekkel 
az intézményekkel, figyelemmel kíséri az egyéb szakmai, elsősorban a monetáris politika körébe tartozó képzéseket, 
kutatásokat, új tudományos munkákat, szakmai konferenciákat, és ezekről beszámolókat készít, amely révén 
elősegíti és erősíti az MNB külföldi oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatrendszerét;
30. figyelemmel kíséri a különböző innovációs területek tevékenységét, ezekről tájékoztatókat készít;
31. helyi kapcsolatai révén elősegíti az MNB vezetőinek az adott régióban tervezett előadásait, szerepléseit;
32. részvételével erősíti az  adott régió jelentősebb gazdaságpolitikai eseményeit, valamint képviseli az  MNB-t 
a társadalmi, kulturális és egyéb rendezvényeken.
4.3.1.2. Nemzetközi együttműködési és elemzési főosztály
1. a  felügyeleti kollégiumi együttműködés kivételével ellátja az  EU-n kívüli nemzeti jegybankokkal és felügyeleti 
hatóságokkal való kétoldalú kapcsolattartást, illetve szoros szakmai partnerség kialakítására, erősítésére törekszik 
ezekkel az  intézményekkel; feladata új együttműködési területek feltérképezése, kialakítása, közös projektek 
koordinálása; elősegíti és előkészíti a Bank elnökének ezen partner jegybankok és felügyeleti hatóságok elnökeivel 
való bilaterális találkozóit, közreműködik azok megszervezésében, koordinálja a  találkozókra való felkészítést, 
valamint szervezi a szükséges információcserét és a küldöttség programjainak szakmai lebonyolítását;
2. karbantartja és nyilvántartja a jegybankokkal, felügyeleti hatóságokkal és más nemzetközi szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokat, illetve kapcsolattartói feladatkörében eljárva részt vesz az  új együttműködési 
megállapodások megkötésében;
3. erősíti a  Bank kapcsolatait a  szövetséges jegybankokkal, nemzetközi szervezetekkel, oktatásszervező 
intézményekkel oktatási, képzési területeken;
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4. tanulmányozza és nyomon követi a  világ nagy think tank-jeinek, pénzügyi, gazdaságpolitikai kutatóintézetek 
munkáját, koordinálja a  velük való lehetséges kapcsolatokat, együttműködést a  Bank illetékes szakterületeinek 
bevonásával;
5. nemzetközi kitekintést, elemzéseket készít a  különböző jegybankok monetáris politikájáról, eszközeiről, 
nemzetközi mintákról, valamint tanulmányozza és vizsgálja a  nemzetközi modelleket, tapasztalatokat a  legjobb 
gyakorlatok hasznosítása érdekében;
6. a főosztály által figyelemmel kísért régiók és országok vonatkozásában gazdasági, pénzügyi, bel- és geopolitikai 
elemzéseket készít;
7. erősíti a  Bank külgazdasági kapcsolatait, közreműködik a  nemzetközi szövetségesi háló kialakítása érdekében 
létrehozott Bankon belüli szakértői csoportok munkájában, és részt vesz a  Bank vezetése számára készítendő 
rendszeres tájékoztatók elkészítésében;
8. koordinálja a Bank nemzetközi technikai segítségnyújtási programokban való részvételét, valamint megszervezi 
az egyedi megkeresések Bankon belüli lebonyolítását, külső és belső koordinációját;
9. tagként részt vesz az  IRC jegybankok közötti együttműködéssel és technikai segítségnyújtással foglalkozó 
munkacsoportjának munkájában;
10. heti rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az  osztály által figyelemmel kísért régiók és országok 
sajtóanyagainak vezető híreiből;
11. közreműködik a Bank nemzetközi konferenciáinak előkészítésében, szervezésében.
4.3.1.3. Protokoll és rendezvényszervezési főosztály
Az intézményi kommunikációhoz kapcsolódó eseményszervezési feladatai körében lebonyolítja a  konferenciák, 
az  egyes központi, elnöki részvétellel zajló és más belső, dolgozói rendezvényeket, végzi az  ezekhez kapcsolódó 
protokoll-, külső és belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek adminisztrációját, a központi tárgyalók 
foglalását; ezen belül feladatkörébe tartozik különösen:
a) a nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, 
lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása,
b) külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése,
c) a központi tárgyalófoglalási rendszer üzemeltetése, felügyelete, a  helyszínek biztosítása, a  kapcsolódó 
szolgáltatások ügyintézése,
d) az ajándékozási és érmeajándékozási igények kezelése, az ajándékok beszerzése,
e) a konferenciaközpont szakmai felügyelete,
f ) közreműködés az MNB Sportkör Magyarországon megvalósított nemzetközi rendezvényeinek szervezésében,
g) protokoll-tanácsadás,
h) az események szervezésével és a  vendégek fogadásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, illetve 
koordinálása (szállás, közlekedés, helyszín, tolmácsolás, étkezések, különprogramok, transzfer, ajándékok biztosítása, 
meghívó készíttetése, kiküldése, jelentkezések regisztrálása stb.).
4.4. A  Digitalizációért és a  FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek
A digitalizációért és a  FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató támogatja a  Bank elnökének, 
alelnökének munkáját a  pénzügyi innováció, digitalizáció jegybanki eszközökkel történő támogatása 
vonatkozásában a Monetáris Tanácsban és a Pénzügyi Stabilitási Tanácsban.
A Bank elnöke, illetve a  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért 
és digitalizációért felelős alelnök számára a pénzügyi innovációval, digitalizációval kapcsolatban ad hoc elemzéseket 
készít, beleértve banki és egyéb külső elemzések, konferenciák, továbbá kiemelt sajtóhírek elemzését, amelyhez 
más területektől információt kérhet be.
Képviseli a  Bankot nemzetközi intézményekkel, Európai Bizottsággal, Európai Központi Bankkal, Európai 
Rendszerkockázati Testülettel folytatott tárgyalásokon, konferenciákon, egyéb fórumokon nemzetközi és EU-szintű 
szervezetek irányában a digitalizációval kapcsolatban.
A Bank elnöke, illetve a  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért 
és  digitalizációért felelős alelnök iránymutatása alapján koordinálja azokat a  jegybanki, a  pénzügyi innovációval 
és  a  digitalizációval foglalkozó projekteket, amelyek több szervezeti egység együttműködése keretében 
valósulhatnak meg, az irányítása alá tartozó szervezeti egység főfelelősként való kijelölése mellett.
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A digitalizációért és a  FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató az  irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek útján javaslatot tesz a  hazai pénzügyi rendszer hatékonyságának és versenyképességének növelése 
érdekében a pénzügyi innováció, digitalizáció jegybanki eszközökkel történő támogatásának lehetséges irányaira, 
illetve a digitalizáció eredményeinek Bankon belüli alkalmazásának lehetséges módjára.
4.4.1. Digitalizációs igazgatóság
A Digitalizációs igazgatóság vizsgálja a  pénzügyi rendszer pénzügyi innovációval és digitalizációval kapcsolatos, 
jövőbeli fejlődési irányait, elemzi azok lehetséges rendszerszintű, valamint közvetlenül a  jegybanki működésre 
gyakorolt hatásait.
Kialakítja és folyamatosan fejleszti a  pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények digitális versenyképességének 
jegybanki támogató eszközeit, elősegíti a  pénzügyi rendszer üzleti folyamatainak és intézményeinek digitális 
transzformációját, a digitális szolgáltatások igénybevételi lehetőségének ösztönzését.
A Digitalizációs igazgatóság folyamatosan vizsgálja az  innovatív megoldások jegybanki alkalmazhatóságának 
lehetőségeit (technológiai innovációk, digitális jegybankpénz stb.).
Kapcsolatot tart a kormányzat digitalizációért felelős szerveivel, felsőoktatási intézményekkel, aktívan bekapcsolódik 
a témában releváns hazai és nemzetközi szereplők és szervezetek szakmai együttműködésébe.
4.4.1.1. Digitalizációs politika és szabályozási főosztály
1. a  digitalizáció szempontjából figyelemmel kíséri a  pénzügyi közvetítőrendszer hatékonyságának 
és  versenyképességének javítását célzó nemzetközi gyakorlatokat, többek között a  pénzügyi stabilitási, 
rendszerkockázati és monetáris politikai szempontokra is tekintettel elemzi a  hazai pénzügyi közvetítőrendszer 
digitalizáltságának alakulását, valamint javaslatot tesz annak javítására;
2. feltárja a  digitális, FinTech újítások biztonságos terjedésének szabályozói akadályait, a  Prudenciális modellezési 
és IT felügyeleti igazgatósággal együttműködve előkészíti a támogató szabályozási irányokat megjelölő szabályozói 
javaslatokat;
3. az  érintett területekkel együttműködésben javaslatokat dolgoz ki a  Bank hatáskörébe tartozó szabályozói 
eszközök biztonságos keretek között történő modernizálására, a  Bank szabályozói eszközeinek innovációkkal való 
összehangolására, illetve koordinálja ezek megvalósítását;
4. az  érintett területekkel együttműködve kezdeményezi a  Bank hatáskörén kívül eső, a  pénzügyi szolgáltatások 
digitalizálását érintő jogszabályok versenyképességet növelő modernizálásának folyamatát;
5. ellátja a Bank képviseletét a nemzetközi és EU-szintű szervezetek digitalizációval foglalkozó munkacsoportjaiban.
4.4.1.2. Digitalizációs technológiai főosztály
1. a Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatósággal együttműködve nyomon követi a hazai és nemzetközi 
pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendeket, koncepciókat, az  innovátorokat, az  intézmények által 
alkalmazott technológiákat és digitális stratégiákat;
2. a  Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatósággal együttműködve üzemelteti és folyamatosan fejleszti 
a  Pénzügyi Innovációs Platformot (Innovation Hub), koordinálja az  Innovation Hub keretében iránymutatásra 
vonatkozó kérések kezelését és az arra adott válaszok kialakítását és kiküldését;
3. a  Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatósággal együttműködve működteti és folyamatosan fejleszti 
az  Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetet (Regulatory Sandbox-ot), koordinálja a  résztvevőkkel kapcsolatos 
tevékenységeket;
4. folyamatosan elemzi a  pénzügyi technológiai fejlesztések, a  jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali 
megújulás lehetőségeit, feltárja és felméri a  digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságát, valamint 
koordinálja a  projektek érintett területekkel közös megvalósítását, ide nem értve a  felügyeleti technológiai 
innovációkkal (SupTech) kapcsolatos projekteket;
5. nyomon követi az  innovatív technológiai megoldások fejlődését (blokklánc, mesterséges intelligencia, gépi 
tanulás stb.), az  érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatokat dolgoz ki azok jegybankon belüli 
vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására;
6. az  érintett szervezeti egységekkel együttműködve monitorozza a  kiber kockázatok, veszélyek és fenyegetések 
lehetséges előfordulásának módjait és helyeit mind a  jegybankot, mind a  pénzügyi rendszert illetően, valamint 
javaslatokat dolgoz ki a rendszerszintű ellenálló képesség fejlesztésére;
7. a bankon belüli digitalizációs folyamatok hatékonysága érdekében a Statisztikai igazgatósággal, illetve az érintett 
területekkel együttműködve javaslatokat dolgoz ki az adatvagyon felhasználásának új lehetőségeire.”

 8. Az SZMSZ Függeléke helyébe a Függelék lép.



5200 
H

IV
A

T
A

L
O

S
 É

R
T

E
S

ÍT
Ő
	•	2019.	évi	54.	szám

	
Függelék a 6/2019. (X. 10.) MNB utasításhoz

„Függelék a 4/2019. (V. 23.) MNB utasításhoz

A Magyar Nemzeti Bank mint részvénytársaság szervezeti felépítése 
2019. október 3. napjától

”

 

 

Függelék	a	6/2019.	(				.			.)	MNB	utasításhoz	
„Függelék	a	4/2019.	(V.	23.)	MNB	utasításhoz	

Felügyelőbizottság

Belső	ellenőrzési	
főosztály

Részvényes

Igazgatóság

Elnök

Monetáris	Tanács

Főigazgató

Központi	beszerzési		főosztály

Bankműveletek	igazgatóság

Számviteli	és	kontrolling	
igazgatóság

Számlaműveletek	főosztály

Piaci	műveletek		főosztály

Kontrolling	és	bankügyleti	
számviteli	főosztály

Banküzemi	számviteli	és	pénzügyi	
főosztály

Nemzetközi	kapcsolatokért,	
készpénzlogisztikáért,	pénzügyi	

infrastruktúrákért	és	digitalizációért	
felelős	alelnök

Monetáris	politikáért,	pénzügyi	
stabilitásért	és	hitelösztönzésért	felelős	

alelnök

Gazdaságtudományi	és	kiemelt	
ügyekért	felelős	ügyvezető	

igazgató

Költségvetési	és	
versenyképességi	elemzések	

igazgatóság

Pénz-	és	devizapiac	igazgatóság

Befektetési	főosztály

Forint-	és	devizapiaci	műveletek	
főosztály

Költségvetési	elemzési	főosztály

Költségvetési	kutatások	főosztály	

Monetáris	politikáért	és	
közgazdasági	elemzésekért	
felelős	ügyvezető	igazgató

Pénzügyi	rendszer	elemzése	
igazgatóság

Makroprudenciális	
elemzés	főosztály

Bankbiztonsági	igazgatóság

Kommunikációs		főosztály

Informatikai	igazgatóság

Központi	beszerzési	és	
üzemeltetési	igazgatóság

Biztonsági	főosztály

Compliance	főosztály

Informatikai	biztonsági	főosztály

Informatikai	fejlesztési	főosztály

Informatikai	infrastruktúra	
főosztály

Alkalmazott	kutatás	és	
stresszteszt	főosztály

Működési	szolgáltatási		főosztály

Szervezet-	és	humánerőforrás-
fejlesztési	főosztály

Pénzügyi	szervezetek	felügyeletéért	és	
fogyasztóvédelemért	felelős	alelnök	

	Pénzügyi	szervezetek	
felügyeletéért	felelős	ügyvezető	

igazgató	

Fogyasztóvédelemért	és	
piacfelügyeletért	felelős	

ügyvezető	igazgató

Biztosítás-,	pénztár-	és	közvetítők	
felügyeleti	igazgatóság

Hitelintézeti	felügyeleti	
igazgatóság

Pénzügyi	szervezetek	
engedélyezési	és	jogérvényesítési	

igazgatósága

Pénzpiaci	jogérvényesítési	
főosztály

Pénz-	és	tőkepiaci	engedélyezési	
főosztály

Hitelintézeti	felügyeleti	főosztály	
2.

Pénztárak	és	közvetítők	
felügyeleti	főosztály

Biztosításfelügyeleti	főosztály

Hitelintézeti	felügyeleti	főosztály	
1.

Fogyasztóvédelmi	igazgatóság

Pénzügyi	vállalkozások,	
biztosítók,	pénztárak	és	egyéb	
szolgáltatók		fogyasztóvédelmi	

főosztály

Hitelintézeti	fogyasztóvédelmi	
főosztály

Tőkepiaci	és	piacfelügyeleti	
igazgatóság

Tőkepiaci	és	pénzmosási	
jogérvényesítési	főosztály

Piacellenőrzési	és	kiemelt	
intézmények	felügyeleti	főosztály

Tőkepiaci	felügyeleti	főosztály

Bankszakjogi	főosztály

Pénzügyi	infrastruktúrák	
igazgatóság

Pénzügyi	infrastruktúrákat	
felvigyázó	és	ellenőrző	főosztály

Pénzügyi	Békéltető	Testület

Jogi	igazgatóság

Informatikai	alkalmazások	
főosztály

Gazdálkodási	főosztály

Pénzügyi	Stabilitási	Tanács

Pénzügyi	infrastruktúra	és	
pénzforgalom	fejlesztési	főosztály

Általános	jogi	főosztály

A	Magyar	Nemzeti	Bank	mint	részvénytársaság	szervezeti	felépítése
2019.	október	3.	napjától

Hitelösztönzők	főosztály Módszertani		igazgatóság

Felügyeleti	módszertani	főosztály

Felügyeleti	koordinációs	főosztály

Hatósági	perképviseleti
főosztály

Ügyfélszolgálati	főosztály

Hitelintézeti	operatív	vizsgálati	
osztály

Biztosítási	és	pénztári	
engedélyezési	és	jogérvényesítési	

főosztály

Prudenciális	modellezési	
főosztály

Informatikai	felügyeleti	főosztály

Humánerőforrás-menedzsment	
igazgatóság

Kommunikációs		igazgatóság

Versenyképességi	és	strukturális	
elemzési	főosztály

Jegybanki	eszköztár,	
devizatartalék	és	

kockázatkezelési	igazgatóság

Devizatartalék-befektetési	
stratégia	főosztály

Kockázatkezelési	főosztály

Pénzpiaci	eszköztár	és	
tartalékstratégiai	főosztály

Monetáris	politika	és	pénzpiaci	
elemzés	igazgatóság

Monetáris	stratégiai	főosztály

Makrofinanszírozás	és	külső	
egyensúly	főosztály

Piaci	elemzések	főosztály	

Közgazdasági	előrejelzés	és	
elemzés	igazgatóság

Közgazdasági	elemzési	főosztály

Közgazdasági	modellezési	
főosztály

Mikroelemzési	és	közgazdasági	
alkalmazott	kutatási	főosztály

Szabályozási	főosztály

Hatósági	képzési	főosztály

Koordinációs	főosztály

Piacellenőrzési	és	kibocsátói		
jogérvényesítési	önálló	osztály

Elnöki	kabinet

Engedélyezésért	és	
jogérvényesítésért	felelős	

ügyvezető	igazgató

Tőkepiaci	és	fogyasztóvédelmi	
jogérvényesítési	igazgatóság

Kibocsátási	engedélyezési	önálló	
osztály

Prudenciális	modellezési	és	IT	
felügyeleti	igazgatóság

Hitelintézeti	felügyeleti	támogató	
főosztály

	Pénzügyi	rendszer	strukturális	
fejlődését	támogató	főosztály

Pénzügyi	rendszer	elemzéséért	
és	hitelösztönzésért	felelős	

ügyvezető	igazgató

Pénzügyi	infrastruktúrákért	és	
bankműveletekért	felelős	

ügyvezető	igazgató

Pénzügyi	innovációs	felügyeleti	
labor

Piacmonitoring	és	adatelemző	önálló	
osztály

Fogyasztóvédelmi	és	pénzügyi	
vállalkozások	jogérvényesítési	

főosztálya

Versenyképességi	és	strukturális	
kutatások	főosztály

Nemzetközi	monetáris	politikai	és	
gazdaságtudományi	

ismeretterjesztési	igazgatóság

Strukturált	finanszírozás	
módszertani		főosztály

Strukturált	finanszírozás	
stratégiai	igazgatóság	

Strukturált	finanszírozás	
fejlesztési	főosztály

Pénzügyi	Ismeretterjesztési	
Központ

Készpénzlogisztikai	igazgatóság

Készpénzszakértői	és	fejlesztési	
főosztály

Technológiai	támogató	és	
ellenőrzési	főosztály

Pénzkibocsátási	stratégiai	
főosztály

Készpénzellátási	főosztály

Nemzetközi	kapcsolatok		
igazgatóság

Nemzetközi	intézményi	
kapcsolatok	főosztály

Nemzetközi	együttműködési	és	
elemzési	főosztály

Nemzetközi	monetáris	politikai	
főosztály

Gazdaságtudományi	
ismeretterjesztési	főosztály

Adósságfinanszírozási	és	
pénzügyi	piac-fejlesztési	főosztály

Szanálási	igazgatóság

Szanálási	tervezési	és	
reorganizációs	főosztály

Szanálási	jogi	és	szabályozási	
főosztály

Makroprudenciális	politika	
főosztály

Nemzetközi	kapcsolatokért	
felelős	ügyvezető	igazgató

Pénzmosás	vizsgálati	főosztály

Digitalizációért	és	a	FinTech	
szektor	fejlesztéséért	felelős	

ügyvezető	igazgató

Protokoll	és	
rendezvényszervezési	főosztály

Digitalizációs	politika	és	
szabályozási	főosztály

Digitalizációs	technológiai	
főosztály

Digitalizációs	igazgatóság

Társadalmi	kapcsolatokért	felelős	
igazgatóság	

Oktatási	főosztály

Munka-	és	személyügyi	főosztály

Jövedelemelszámolási	és	
kompenzációs	főosztály

Statisztikai	igazgatóság

	Fizetési	mérleg	főosztály

Monetáris	és	pénzügyi	stabilitási	
statisztikai	főosztály

Adatszolgáltatói	kapcsolatok,	
minőségbiztosítási	és	
koordinációs	főosztály

Üzleti	intelligencia	kompetencia	
központ	főosztály

Pénzügyi	számlák	főosztály

Felügyeleti	statisztikai	főosztály

”	
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2019. (X. 10.) OBH utasítása  
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következő normatív utasítást adom ki:

1. § (1) Az  Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 
(a továbbiakban: szervezeti és működési szabályzat) 4. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az OBH elnöke az OBH irányításával kapcsolatos feladatkörében:]
„q) gondoskodik az  OBH-ban a  minősített adatok védelmével és az  épületbiztonsággal kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről,”

 (2) A szervezeti és működési szabályzat 4. § (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
[Az OBH elnöke az OBH irányításával kapcsolatos feladatkörében:]
„v) gondoskodik az OBH-ban az elektronikus információs rendszer biztonságával kapcsolatos feladatok elvégzéséről, 
biztosítja azok személyi és tárgyi feltételeinek, továbbá a  jogszabályoknak megfelelő működéshez szükséges 
követelményeknek a teljesülését, kinevezi az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt, vagy 
szerződést köt az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személlyel vagy szervezettel.”

2. §  A szervezeti és működési szabályzat 25. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Az Ellenőrzési Főosztály feladatai:]
„l) az  OBH elnökének közvetlen irányításával ellátja az  OBH elektronikus információs rendszere biztonságával 
kapcsolatos feladatokat.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Handó Tünde s. k.,
  elnök
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III. Közlemények

Az Országgyűlés Hivatala közleménye  
elismerések adományozásáról

A 10/2013. számú házelnöki rendelkezés alapján a huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végző dolgozók részére 
az Országgyűlés elnöke 2019. október 8-án

dr. Redl Károly főosztályvezető-helyettes részére

Návay Lajos díjat,

Badó Attila pénzügyi szakreferens,
dr. Bukvai Zoltán főosztályvezető,
Kiss Andor TV stúdió munkatárs,
Légrády Eszter csoportvezető,
Márton-Szűcs Ferenc művezető-helyettes,
Pappné Farkas Klára főosztályvezető,
Polyák László főosztályvezető, az Országház főmérnöke,
dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs részére

Hajnik Károly díjat adományozott.

A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása  
a Tapolca 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki
1) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a  legalább 3 éves 

bírói, ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi szakvizsga megszerzését 
követően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, 
valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-a szerinti szervnél közigazgatási, 
illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; 
a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai 
Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az  igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő 
gyakorlat),

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
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7) eredményes közjegyzői vizsgát tett,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

Nem nevezhető ki közjegyzővé az,
1) aki büntetett előéletű,
2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban 

megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a  mentesítés beálltától számított 

öt évig,
– gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés 

jogerőre emelkedésétől számított három évig,
5) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított tíz évig,
6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan,
7) aki életmódja vagy magatartása miatt a  közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra 

érdemtelen,
8) akivel szemben a  Kjtv. 7.  §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy 

kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.

Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot meghirdető területi kamara 
elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja.

A pályázatot a Győri Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
9021 Győr, Árpád út 16. fszt. 5.

A pályázat benyújtásának határideje:
a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázathoz mellékelni kell a következőket:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata.
2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot [illetve az annak megfelelő legalább 3 éves bírói, ügyészi, 

ügyvédi, (kamarai) jogtanácsosi vagy közjegyzői működést; a  jogi szakvizsga megszerzését követően 
a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi 
szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot; a  jogi 
szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az  Európai Unió 
valamely szervénél ítélkezési vagy az  igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlatot] 
igazoló okirat.
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6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a  Kjtv. 17.  § (3)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott 
körülmény a  pályázóval szemben nem áll fenn, vagy a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 
végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem és befizetés igazolása.

7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 7. §).
8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozat.
9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a  pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy 

támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
10) A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a  pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított 

okiratot arról, hogy a pályázó a közjegyzői állás betöltésére „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
15) A  közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a  kialakítandó iroda tárgyi és személyi 

feltételeire vonatkozó terv.
16) A MOKK 11. számú iránymutatás 2. számú melléklete szerinti, kitöltött adatlap.

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következőket:
17) A  jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti vagy egyéb állam és jogtudományi egyetemi 

végzettséghez kötött jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat vagy annak 
hiteles másolata.

18) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat vagy annak hiteles másolata. A  pályázó tartós helyettesi 
tevékenységet lezáró, e  tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat vagy ennek 
hiteles másolata.

19) A  pályázó nyilatkozata a  jogi szakvizsgát követő joggyakorlat alatti három hónapot meghaladó folyamatos 
társadalombiztosítási ellátás tényéről.

20) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú vagy felsőfokú  
nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsgabizottság által kiadott közép- 
és felsőfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag 
elismert nyelvvizsga vehető figyelembe. Amennyiben a  pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú 
„A”  és „B”  típusú nyelvvizsgával rendelkezik, akkor azt az  alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő 
„C” típusú nyelvvizsgaként kell figyelembe venni.

21) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
22) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
23) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi) PhD fokozat 
megszerzését tanúsító okirat hiteles másolata, állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász 
képzésben megszerzett felsőfokú szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi), 
a MOKK Elnöksége által akkreditált szakjogász végzettséget, LL.M. minősítést igazoló okirat hiteles másolata, 
MOKK Elnöksége által akkreditált egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata. A szakjogász 
végzettség és az  LL.M. minősítés tekintetében a  képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek számát) hitelt 
érdemlő módon igazolni kell.

24) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat vagy annak 
hiteles másolata. Rendszeresnek az  a  jogi oktatói tevékenység minősül, ha a  pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A  pályázónak ezt 
a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

25) A  MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység igazolása. A  MOKK által 
szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

26) A  pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt jogi szakirányú monográfia egy példánya. A  Magyar 
Tudományos Akadémia IX. osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a publikáció megjelenésének 
napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, továbbá a Közjegyzők 
Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a  Szegedi Közjegyzői Közlönyben megjelent 
publikációk másolata oly módon, hogy megállapítható legyen mely kiadványban jelent meg.
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 A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni kell a pályázathoz.
 A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív terjedelmű, és azt 

az MTA doktora, egyetemi tanár (professor emeritus/emerita), habilitált egyetemi docens vagy a MOKK által 
kijelölt szerv vagy személy véleményében a  közjegyzői pályázaton való felhasználásra – a  mű szakmai 
színvonala okán – elfogadhatónak nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a  pályázó által írt rész (részek) 
véleményezése szükséges, feltéve, ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek a pályázótól.

 A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja 10 000 Ft/szerzői ív, melyet 
a pályázó köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni.

 A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű.
27) A  pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak a  területi 

kamarában végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést.
28) A  pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 

kamarában végzett munkájáról a  MOKK elnöke ad részletes írásbeli értékelést. Az  értékelés iránti kérelmet 
a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.

29) Az  országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság, illetve az  UINL, a  CNUE 
és  a  MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagság igazolása. A  bizottságokban 
betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.

A pályázat mellékleteit a  pályázati kiírásban szereplő sorrendben, a  megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

Ha a  pályázó a  Kjtv. 17/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott igazolásokat a  pályázathoz annak benyújtásával 
egyidejűleg nem mellékeli, a  pályázata érvénytelennek tekintendő. A  pályázat egyéb mellékleteinek hiányosságai 
a személyes meghallgatás időpontjáig pótolhatók.

Az érvényben lévő pályázatelbírálási szempontokról, valamint a  jelen pályázati felhívásban a  pályázathoz 
mellékletként előírt követelmények 16)  pontjában megjelölt adatlapról tájékoztatást a  Budapesti Közjegyzői 
Kamarában lehet kérni.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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