
Módszertani megjegyzések 

 

Az MNB átlagmérleg (lásd a sajtóközlemény 1. táblázata) fő célja a hitelintézetek (forint-) 
likviditási helyzetének bemutatása (Lásd például Grafikonkészlet 8. ábra). Ezt szolgálja az 
is, hogy az átlagmérleg a devizacsere ügyleteket (swap-okat) hitel- és betétügyletek 
együtteseként (azaz swap-okból származó követelések, ill. kötelezettségek formájában) 
mutatja be, és nem a statisztikai fogalmaknak, előírásoknak megfelelően piaci áron — amint 
az megtörténik a hó végi állományokat bemutató statisztikai mérlegben (lásd a 
sajtóközlemény 2. táblázata).  Az átlagmérlegben a swap-okból származó követelések, ill. 
kötelezettségek az ügyletek nominális értékein szerepelnek, ennek következtében az eszköz- 
és forrásoldalon szereplő összegek pontosan megegyeznek. Ennek oka, hogy az 
átlagmérleget napi adatokból állítjuk elő, és a swap-okra vonatkozó információk csak 
nominális értéken állnak rendelkezésünkre ilyen gyakorisággal.  

Az átlagmérlegben, ill. a hó végi állományokat bemutató statisztikai mérlegben 
(sajtóközlemény 1. ill. 2. táblázata) szereplő egyéb eszközök és egyéb források tartalma 
közötti különbséget az alábbi táblázat mutatja be. 

Havi átlagmérleg Hó végi állományokat tartalmazó mérleg 

Egyéb eszközök 

 Belföldi hitelintézetek hitelei, kivéve a 
kéthetes és hathónapos hiteleket 

 Egyéb belföldiek hitelei 

 Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

 Belföldiek által kibocsátott részvények és 
részesedések 

 Tárgyi eszközök és immateriális javak 

 Egyéb 
 

Egyéb eszközök 

 Belföldi hitelintézetek hitelei 
 

 Egyéb belföldiek hitelei 

 Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

 Belföldiek által kibocsátott részvények és 
részesedések 

 Tárgyi eszközök és immateriális javak 

 Egyéb 
 

Egyéb források 

 Egyéb belföldi betétek 

 Saját tőke és tartalékok 

 Egyéb 
 

Egyéb források 

 Egyéb belföldi betétek 

 Belföldieknél lévő MNB által kibocsátott 
devizakötvények 

 Saját tőke és tartalékok 

 Egyéb 
 

A sajtóközlemény 1. és a 2. táblázata között a fentieken kívül a további tartalmi 
összefüggések illetve eltérések vannak: 

 A 2. táblázat forrásoldalán található „Hitelintézeti betétek” sor tartalma megfelel az 1. 
táblázatban a „Hitelintézetek bankszámlái”, a „Hitelintézetek egynapos betétei” 
valamint a „Hitelintézetek egyéb betétei” sorok együttesének. 

 Az 1. táblázat forrásoldalán a 2 hetes MNB kötvény teljes állománya szerepel, míg a 2. 
táblázat forrásoldalán csak a belföldieknél lévő rész. 

 A hitelintézetekkel szembeni swapokból származó kötelezettségek/követelések az 
átlagmérlegben (1. táblázat) külön soron szerepelnek nominális értéken, míg a hó végi 
állományokat bemutató mérlegben (2. táblázat) az egyéb soron találhatóak piaci áron. 
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Az 1. sz. táblázatban 2010. januártól a forrás oldalon is a Külföldi kötelezettségeket 
mutatjuk be, a 2. sz. táblázatban közölt adatokkal való összehasonlíthatóság biztosítása 
érdekében.  

A Grafikonkészlet 8. ábrája az egyes jegybanki eszközök igénybevételét mutatja be, többek 
között az MNB által kibocsátott kéthetes forintkötvények állományát. Az MNB 2007. 
január 9-e óta a hitelintézetek hatékony likviditáskezelésének és a pénzügyi piacok 
fejlődésének elősegítése céljából kéthetes futamidejű MNB-kötvényeket bocsát ki az 
irányadó eszközként a korábban használt kéthetes lejáratú jegybanki betét helyett.  

A kéthetes MNB-kötvények a futamidőn belül szabadon forgathatók, azaz a hitelintézetek 
egyéb belföldieknek és külföldieknek is eladhatják azokat.  

Az állományi adatok különbségeinek kiszámítása kerekítés nélküli adatok alapján történik, 
ezért az így számolt értékek eltérhetnek a kerekített állományi adatokból számolható 
különbségtől. 

Az MNB által közzétett idősorok és a Grafikonkészlet ábrái az adatok 
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a monetáris bázis és összetevőinek 
idősorait szezonálisan igazítva is bemutatják. A trendadatok a szezonális igazítás során 
azonosított egyedi hatásokhoz tartozó kiugró értékek, valamint a modell által nem 
magyarázott véletlen összetevők kiszűrésével állnak elő a szezonálisan igazított adatokból. 
A pénzpiaci helyzet változásai és egyéb gazdasági hatások mellett a monetáris bázis és a 
bankszámla állomány alakulását jelentős mértékben befolyásolja a kötelező tartalék 
rátájának mértéke. A tartalékrátát az MNB határozza meg, amelyet az MNB több 
alkalommal csökkentett, így az pl. 1999-ben 12% volt, 2002. aug. 1-jétől 2008. nov. 23-áig 
5% volt, most pedig 2%.  

 

1. ábra: A hitelintézetek tartalékkötelezettségének alakulása 
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A pénzügyi válság hatásainak jobb megjelenítése érdekében a monetáris bázis trendje 
(Grafikonkészlet, 4. ábra) bemutatja a monetáris bázis jelentős emelkedését 2008 
októberében, melynek kiváltó oka a készpénz átlagállományának növekedése, és az, hogy a 
hitelintézetek a pénzügyi válságra adott válaszként jelentősen megemelték az egynapos 
betéteik állományát. A trend ugyancsak tartalmazza a tartalékráta 2008 decemberében 
végrehajtott csökkentésének likviditásbővítő hatását, azaz a monetáris bázis jelentős 
csökkenését 2009 januárjában. 2008 decemberében a bankszámla-állomány csökkenését az 
egynapos betétek emelkedése még ellensúlyozta. (Lásd: Grafikonkészlet 3., 4. és 6. ábrája.)  


