
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2018. szeptemberi előzetes adatok 

alapján 

Budapest, 2018. október 11. – Szeptemberben csökkent a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban az 

egynapos betétek átlagállományának csökkenésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya 

tovább emelkedett. A külföldi követelések átlagos állománya csökkent augusztushoz képest. Az egynapos 

bankközi kamatláb a hónap során végig a kamatfolyosó alján tartózkodott. 

 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2018. 2018. Havi 2018. 2018. Havi 

aug. szept. változás aug. szept. változás

Külföldi követelések 8 547,9 8 472,0 -76,0 Forgalomban lévő készpénz 5 768,6 5 810,1 41,5

Hitelintézetek egy hetes hitelei 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek bankszámlái 236,2 236,6 0,4

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben1,2

2 044,9 2 051,6 6,6 Hitelintézetek egynapos betétei 6 1 033,1 873,4 -159,8

Egyéb swapokból származó deviza 

követelések hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek három hónapos betétei 4 75,0 75,0 0,0

Egyéb 3,5,7 1 515,4 1 532,8 17,5 Hitelintézetek egyéb betétei 6,0 11,5 5,4

Központi kormányzat betétei 946,5 1 011,6 65,1

Külföldi kötelezettségek 830,8 853,4 22,6

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból 

származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1,2

2 044,9 2 051,6 6,6

Egyéb swapokból származó forint 

kötelezettségek hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Egyéb 5 1 167,0 1 133,3 -33,7

Összesen 12 108,2 12 056,4 -51,9 Összesen 12 108,2 12 056,4 -51,9

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött swapokat bruttó módon tartalmazza. (Lásd módszertani megjegyzések.)     
2 A forintlikviditást nyújtó swap tenderek terméktájékoztatója elérhető a honlapunkon:      
http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf 
3 Egyebek mellett tartalmazza a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében a hitelintézeteknek folyósított hitelek átlagállományát is.  
4 2015. szeptember 23-tól az MNB irányadó eszköze a három hónapos futamidejű MNB-betét.      
5 2016. márciustól mind eszköz, mind forrás oldalon az egyéb tételek tartalmazzák az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében kötött swap ügyletek fennálló 
állományának havi átlagát is. 
6 Az egynapos betétek állománya magában foglalja a preferenciális betétek állományát is. 
7 Tartalmazza a belföldi jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott, MNB tulajdonában lévő jelzáloglevelek állományát. 

http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf
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A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkent szeptemberben. A havi záróállományok 

csökkenését részben a forint árfolyamának szeptemberi erősödése okozta, míg a havi átlagárfolyam gyengülése 

mérsékelte az átlagállományok csökkenését.  

Az egyhetes hiteltenderen szeptemberben sem történt szerződéskötés.  

Az MNB a forintlikviditást nyújtó EUR/HUF FX-swap tenderein egy-, három- hat és tizenkét hónapos lejáratú 

ügyleteket kötött a hitelintézetekkel. Szeptemberben a lejáró swapügyletek teljes egészében megújításra kerültek. 

A swap ügyletek átlagos állományát az 1. táblázat és a Grafikonkészlet 5. ábra tartalmazza. 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább nőtt a hónap során (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 4. 

ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónaphoz hasonló mértékben, 16,7 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség szeptemberben 220,0 

milliárd forint volt (lásd: Grafikonkészlet 1. ábra). 

Szeptemberben csökkent a bankrendszer forintlikviditása: a hitelintézetek egynapos betéteinek átlagos állománya 

nagy mértékben csökkent, míg az egyéb betétek állománya enyhén emelkedett. A három hónapos betétek 

állománya nem változott.  

A központi kormányzat betéteinek átlagos és hó végi állománya nőtt a hónap során.  

A külföldi kötelezettségek átlagos állománya nőtt szeptemberben. 

Az egynapos bankközi hitelek átlagos kamatlába a hónap során végig a kamatfolyosó alján tartózkodott.  

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2018. szeptember 

 
milliárd forint

Külföldi követelések 8 554,7 -100,4 -138,3 8 316,0 Forgalomban lévő készpénz 5 784,1 0,0 27,8 5 811,9

Egyéb 1 551,3 20,6 36,3 1 608,2 Hitelintézetek három hónapos betétei 75,0 0,0 0,0 75,0

Hitelintézetek egyéb betétei 1 147,7 0,0 -264,6 883,1

Központi kormányzat betétei 1 123,2 -2,3 200,8 1 321,7

Külföldi kötelezettségek 842,4 -2,9 -59,7 779,8

Egyéb 1 133,6 -74,6 -6,3 1 052,8

Összesen 10 106,0 -79,8 -102,0 9 924,2 Összesen 10 106,0 -79,8 -102,0 9 924,2
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http://www.mnb.hu/letoltes/0708-monstatpubl-huxls.xls
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan/modszertani-megjegyzesek-a-monetaris-statisztikakhoz/az-mnb-elozetes-statisztikai-merlegehez-tartozo-modszertani-megjegyzesek
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/x-monetaris-es-egyeb-merlegstatisztikak/az-mnb-elozetes-merlegenek-abrakeszlete
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