
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2013. novemberi előzetes adatok alapján 
 

Budapest, 2013. december 12. – Novemberben a bankrendszer forintlikviditása emelkedett. A külföldi 

követelések átlagos és hó végi állománya az ÁKK novemberi devizakötvény kibocsátásának és a beérkezett EU 

transzferek hatására növekedett.  

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

 

Novemberben a bankrendszer forintlikviditása emelkedett: a kéthetes MNB kötvények átlagállománya jelentősen 

nőtt, melyet a hitelintézetek egynapos betéteinek átlagállomány-csökkenése némiképp ellensúlyozott. A kéthetes 

MNB kötvény esetében elsősorban a belföldiek tulajdonában lévő állomány emelkedett, ami nagyrészt a kincstári 

számlák felől érkező kifizetések likviditásbővítő hatása, valamint a hitelintézetek egynapos betéteinek csökkentése 

miatt felszabaduló likviditás MNB kötvényben történő lekötése miatt következett be.  A külföldiek tulajdonában 

lévő kéthetes MNB kötvény állomány csekély mértékben nőtt.  
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A hitelintézetek bankszámláinak átlagos egyenlege kis mértékben csökkent az előző hónaphoz képest, míg a 

forgalomban lévő készpénz átlagállománya novemberben nőtt. (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 5. ábra)  

Az ÁKK november 22-ei, 2 milliárd dollár értékű devizakötvény kibocsátása, valamint a hónap során kapott EU-

transzferek eredményeképp a külföldi követelések átlagos és hó végi állománya jelentősen növekedett. Ez 

tükröződik a központi kormányzat betéteinek emelkedésében is, amelyet némiképp ellensúlyozott a kincstári 

kifizetések hatása.  

A Magyar Nemzeti Bank a 2013. április 4-én bejelentett Növekedési Hitelprogram (NHP) III. pillérének keretében 

2013. június 3-tól új euro likviditást nyújtó devizacsere tendert vezetett be.
1
 A havi átlagállományt az 1. táblázat 

tartalmazza. 

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

tartalékkötelezettség
2
 összegét, a túltartalékolás 5,1 milliárd forint volt, amely azonban továbbra is elenyésző a 

419,28 milliárd forintos kötelezettséghez képest (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra). Novemberben az egynapos 

bankközi kamatláb a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott, november 22-ét kivéve, amikor átmenetileg átlépte a 

folyosó közepét, a jegybanki alapkamat szintjét. (lásd: Grafikonkészlet 12. ábra).  

 

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

 

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

2013. november 

 

 

 
 
 

                                                                 

1 A Növekedési Hitelprogram III. pilléréhez kapcsolódó jegybanki EUR/HUF FX-swap és CIRS tenderekről bővebben lásd: 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_eszkoztar_tenderek/fx-
swap_tenderek_gyorstenderek/nhp_swap_tajekoztato_20130830.pdf 

 
2 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/Root/Dokumentumtar/MNB/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_eszkoztar_tenderek/fx-swap_tenderek_gyorstenderek/nhp_swap_tajekoztato_20130830.pdf
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_eszkoztar_tenderek/fx-swap_tenderek_gyorstenderek/nhp_swap_tajekoztato_20130830.pdf
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* * * * * * 

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 
 

 

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges, törvényben rögzített feladata az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB 

felelős a fizetési és az értékpapír-elszámolási rendszerek biztonságos működéséért, a pénzforgalom zavartalan 

lebonyolításáért, őrzi a bankrendszer pénzügyi stabilitását, kezeli az ország devizatartalékát, statisztikai adatokat 

gyűjt és szolgáltat, valamint kibocsátja nemzeti fizetőeszközünket, a forintot. 

 

Részletes táblázatok: Táblakészlet  

Módszertani anyagok: Módszertani anyagok 

Grafikonkészlet: Grafikonok     

 

Elérhetőség: 

Tel.: + 36 (1) 428-2751 

Fax:  + 36 (1) 429-8000  

E-mail: info@mnb.hu 

http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/ix-monetaris-es-egyeb-merlegstatisztikak/mnbhu_elozetes_abrakeszlet_20080924
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Statisztika/mnbhu_kerdesek_valaszok/mnbhu_stat_forum_valaszok/mnbhu_hitelintezetek_osszevont_merlegenek_alakulas/0708_monstatpubl_huxls.xls
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