
A jegybanki partnerek által igénybevett egynapos jegybanki betétek és egynapos jegybanki fedezett 
hitelek aggregált és nettósított összegének közzététele 
A Magyar Nemzeti Bank 2007. október 2-tól kezdődően honlapjának (www.mnb.hu) a monetáris 
politikai eszköztár és a statisztika felületén, valamint a Reuters (NBHL) és a Bloomberg (NBH4) 
oldalain minden MNB munkanapon közzéteszi a jegybanki partnerek által az előző MNB 
munkanapon igénybevett egynapos jegybanki betétek és egynapos jegybanki fedezett hitelek 
aggregált és nettósított összegét. 

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a legrövidebb futamidejű 
bankközi kamatok szintje a jegybanki irányadó kamat közelében alakuljon, és ennek elérése 
érdekében a monetáris politikai eszköztár hatékonyságának folyamatos fejlesztésére törekszik. 

A legrövidebb futamidejű bankközi kamatok alakulása szempontjából meghatározó, hogy a 
jegybanki partnerek megfelelő mennyiségű kéthetes MNB-kötvényt jegyezzenek az MNB 
aukcióin, és ne szoruljanak jelentős mértékben egynapos jegybanki betét vagy egynapos jegybanki 
fedezett hitel felvételére a tartalékperiódusok utolsó napjaiban. Ez utóbbi ugyanis jelentős 
változékonyságot vihet a legrövidebb futamidejű bankközi kamatok szintjének alakulásába. A 
kéthetes MNB-kötvényből jegyzendő megfelelő mennyiség meghatározásához a jegybanki 
partnereknek jó minőségű likviditási előrejelzést kell készíteniük saját likviditási igényükről, és a 
piaci likviditási folyamatokról. A piaci likviditási folyamatok előrejelzésének pontossága azon is 
múlik, hogy a jegybanki partnerek számára mennyi információ érhető el a bankközi likviditást 
alapvetően meghatározó jegybanki eszközök mennyiségének alakulásáról. A Magyar Nemzeti 
Bank eddig is közzétette a hitelintézeti szektor aggregált tartalékkötelezettség és tartalékteljesítés 
adatait, valamint a kéthetes MNB-kötvény állományát, mint a legfontosabb rendszerszintű 
likviditási tényezőket. A jegybanki partnerek által igénybevett egynapos jegybanki betét és fedezett 
hitel adatai azonban jelenleg nem nyilvánosak. 

A jegybanki partnerek erre irányuló igényét is figyelembe véve, a Magyar Nemzeti Bank alapos 
előkészítő munka után úgy döntött, hogy a jövőben az egynapos jegybanki betétek és egynapos 
jegybanki fedezett hitelek aggregált és nettósított összegét is naponta közzéteszi. Ezzel minden, a 
hitelintézetek számára elérhető jegybanki instrumentum (jegybanknál vezetett elszámolási számla 
állománya, kéthetes MNB-kötvény, egynapos jegybanki rendelkezésre állás eszközei) aggregált 
napi értéke nyilvános lesz a jegybanki partnerek számára. A Magyar Nemzeti Bank reméli, hogy a 
jegybanki partnerek felhasználják az új információt likviditási előrejelzésük készítésekor, és az 
egynapos jegybanki betétek, illetve az egynapos jegybanki fedezett hitelek aggregált és nettósított 
összegének napi közzététele hozzájárul ahhoz, hogy az egynapos bankközi kamatok stabilan a 
jegybanki irányadó kamat szintje körül alakuljanak. 
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