
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2015. szeptemberi előzetes adatok 

alapján 

Budapest, 2015. október 12. – Szeptemberben az MNB új irányadó eszközt vezetett be, valamint a rendelkezésre 

álló hiteltenderek paramétereit is módosította. A vizsgált hónapban a bankrendszer forintlikviditása csökkent. Az 

előző hónaphoz képest jelentősen csökkent a külföldi követelések átlagos és hó végi állománya. 

   

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2015. 2015. Havi 2015. 2015. Havi 

aug. szept. változás aug. szept. változás

Külföldi követelések 10 963,8 10 613,8 -350,0 Forgalomban lévő készpénz 4 104,2 4 128,0 23,8

Hitelintézetek egyhetes, kéthetes, három hónapos és 

hathónapos hitelei 5 62,9 116,0 53,1 Hitelintézetek bankszámlái 517,1 512,2 -4,9

Swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egynapos betétei 93,2 28,1 -65,1

Növekedési Hitel Program III. pil léréhez kapcsolódó 

swapokból származó deviza  követelések 

hitelintézetekkel szemben1, 2

149,8 150,6 0,8 Hitelintézetek kéthetes betétei 4 531,8 4 290,0 -241,8

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 3

2 073,1 2 070,4 -2,6 Hitelintézetek három hónapos betétei 6 0,0 92,1 92,1

Egyéb 4 1 664,3 1 715,0 50,8 Hitelintézetek egyéb betétei 99,9 105,8 5,9

Központi kormányzat betétei 1 651,0 1 562,8 -88,2

Külföldi kötelezettségek 559,1 528,4 -30,7

Swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Növekedési Hitel Program III. pil léréhez kapcsolódó 

swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 2

149,8 150,6 0,8

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

2 073,1 2 070,4 -2,6

Egyéb 1 134,6 1 197,4 62,7

Összesen 14 913,8 14 665,9 -247,9 Összesen 14 913,8 14 665,9 -247,9

Eszközök Források

 
1
 A hitelintézetekkel kötött egynapos, egyhetes, kéthetes, három hónapos, valamint a Növekedési Hitel Program III. pilléréhez kapcsolódó EUR/HUF jegybanki deviza  

swapokat és a devizahitelek elszámolásához és konverziójához kapcsolódó deviza eladási tenderek swapjait bruttó módon tartalmazza. (Lásd módszertani 
megjegyzések.) 
2
 2014. július 1-től megszüntetésre került a Növekedési Hitelprogram III. pillérének keretében meghirdetett euro devizacsere tenderek kiírása,  a fennálló ügyletek 

havi átlagállományát tartalmazza a táblázat. 
3 Az euró eladási tenderen kívül tartalmazza a svájci frank eladási tenderen kötött swapok átlagállományát is. A devizahitelek elszámolásához és konverziójához 
kapcsolódó deviza eladási tenderek terméktájékoztatója elérhető a honlapunkon: 
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/deviza-tenderek 
 4

 Egyebek mellett tartalmazza a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében a hitelintézeteknek folyósított hiteleket is. Az NHP-ról szóló tájékoztatót lásd: 
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp2-kihasznaltsag-20150707.pdf 
5 2015 szeptemberétől tartalmazza a 2015. szeptember 25-től hatályos, a kéthetes és hathónapos hitelek helyébe lépett egyhetes és három hónapos hiteltenderek 
keretében allokált hitelek átlagállományát. 
6 2015. szeptember 23-tól az MNB új irányadó eszköze a három hónapos futamidejű MNB-betét. 

http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/deviza-tenderek
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp2-kihasznaltsag-20150707.pdf
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2015. szeptember 23-tól kezdődően az MNB új irányadó eszköze a kéthetes MNB-betét helyett a három hónapos 

futamidejű MNB-betét lett. A kéthetes MNB-betét továbbra is elérhető a hitelintézetek számára, azonban az MNB 

ügyfelei ettől kezdve korlátozottan, változó áras tender formájában vehetik igénybe.
1
 A továbbiakban a 

bankrendszer forint likviditásába beleértjük az új irányadó eszközt is. További változás a likviditáskezelő eszközök 

paramétereiben, hogy a kéthetes futamidejű fedezett hitelt egyhetes futamidejű fedezett hitel, a hat hónapos 

futamidejű fedezett hitelt pedig három hónapos futamidejű fedezett hitel váltja fel.
2
 

A bankrendszer forint likviditása szeptemberben csökkent, amely a hitelintézetek egynapos és kéthetes betétei 

átlagállomány-csökkenésének és a három hónapos betétei átlagállományának előzőeknél kisebb mértékű 

növekedésének eredőjében tükröződik.  

A hitelintézetek bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónaphoz képest kismértékben csökkent. A 

forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább emelkedett. (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 5. ábra).  

A lakossági devizahitelek elszámolásához és forintosításához kapcsolódó swap ügyletek átlagos állományát
3
 az 1. 

táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A külföldi követelések – és ezen belül a devizatartalék – szeptemberi átlagos és hó végi állománya jelentősen 

mérséklődött. A csökkenést részben a lakossági devizahitelek elszámolásához és forintosításához kapcsolódó swap 

ügyletek lejárata, illetve lejárat előtti lezárása, valamint az ÁKK adósságkezeléshez kapcsolódó műveletei okozták. 

Elindult az ÁKK által korábban bejelentett előtörlesztés, szeptemberben sor került az Európai Beruházási Banktól 

felvett hitelek lejárat előtti törlesztésére.  

Az egyéb eszközök átlagállomány növekedésében több tényező játszott szerepet, többek között a Befektető-

védelmi Alapnak történő hitelnyújtás, valamint az NHP keretében nyújtott hitelek emelkedése. 

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege kis mértékben haladta meg a 

tartalékkötelezettség
4
 összegét, a túltartalékolás 1,28 milliárd forint volt, ami mérsékelt nagyságú az 510,94 milliárd 

forintos tartalékkötelezettséghez képest (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra).  

2015. szeptember 25-i hatállyal az MNB a kamatfolyosó széleit jelentő egynapos futamidejű kamatokat 25 

bázisponttal csökkentette az alapkamat változatlansága mellett. Ez azt is jelenti, hogy ettől kezdve a kamatfolyosó 

nem szimmetrikus: az egynapos jegybanki betétre fizetett kamat alapkamat - 125 bázispont, míg az egynapos 

jegybanki fedezett hitelre fizetendő kamat alapkamat + 75 bázispont. 

Szeptember első harmadában az egynapos bankközi kamatláb a kamatfolyosó alsó felében, majd ezt követően a 

kamatfolyosó felső sávjában tartózkodott (lásd: Grafikonkészlet 12. ábra). 

                                                                 

1 Bővebb információk az MNB honlapján érhetők el: http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-
gyorstenderek/kethetes-forint-beteti-tender 
2 Az új hiteltenderek terméktájékoztatói az MNB honlapján a következő hivatkozáson keresztül érhetőek el: http://www.mnb.hu/monetaris-
politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/forint-tenderek-gyorstenderek 
3 Az euró eladási tenderen kívül tartalmazza a svájci frank eladási tenderen kötött swapok átlagállományát is. 
4 Magyar Nemzeti Bank a 13/2010. (IX.6.) MNB rendelet 2010. október 1-i hatállyal való életbe lépésével lehetővé tette, hogy a tartalékköteles 
hitelintézet legfeljebb félévente válasszon az 1. § (2) bekezdésében meghatározott tartalékráta mértékek közül, amelyet választás hiányában az 
MNB az e rendeletben meghatározott legalacsonyabb mértékben ír elő. 

http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/kethetes-forint-beteti-tender
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/kethetes-forint-beteti-tender
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/forint-tenderek-gyorstenderek
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/forint-tenderek-gyorstenderek
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II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

2. táblázat: Tranzakció és átértékelődés a hó végi előzetes adatokból összeállított MNB mérlegben –  

2015. szeptember 

 
 

 

 

* * * * * * 

A pénzügyi válság miatti ingadozások következtében a jelen sajtóközleménnyel egy időben megjelenő 

grafikonkészletben, illetőleg „A monetáris pénzügyi intézmények mérlegei és a pénzmennyiségek” című 

táblázatokban közölt szezonális igazítások eredményei a szokásosnál több bizonytalanságot hordoznak. 

MAGYAR NEMZETI BANK 

STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG 
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