
 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2012. decemberi előzetes adatok 

alapján 
 

Budapest, 2013. január 14. – Decemberben a bankrendszer forintlikviditása enyhén csökkent. Az év 

utolsó hónapjában az MNB egy új EUR/HUF FX-swap tendert hirdetett meg. Az előző hónapokhoz 

hasonlóan folytatódott a központi kormányzat és az MNB által felvett IMF-hitelek törlesztése. 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok1 

 

 

Decemberben a bankrendszer forintlikviditása enyhén csökkent, amely egyrészt a kéthetes MNB-kötvény 

teljes átlagállományának csökkenésében, másrészt a hitelintézetek átlagos egynapos 

betétállományának ennél kisebb mértékű növekedésében tükröződött. Az MNB-kötvény esetében a 

külföldiek tulajdonában lévő állományok jelentősen, míg a belföldieknél lévő átlagállományok enyhébb 

mértékben csökkentek. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya az év végén szokásos mértékben, 

jelentősen nőtt az előző hónaphoz képest (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 5. ábra).  

                                                 

1 Lásd módszertani megjegyzések. 
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Decemberben a külföldi követelések átlagos állománya ellentétes irányú változások hatására 

összességében növekedett. A növekedést egyrészt az árfolyamhatás, másrészt az Európai Uniótól 

beérkező támogatások okozzák. Az állományra ezzel ellentétes hatást gyakoroltak a december 21-i 53 

és a 28-i 87 milliárd forintos IMF-törlesztések. Az első tétel az MNB, a második a kormány lehívásához 

kapcsolódik, ez utóbbi következményeként a központi kormányzat átlagos és hó végi betétállománya is 

csökkent.  

 

Az MNB kétéves hiteleszközének december eleji tenderén nem történt újabb allokáció. A havi 

átlagállományt az 1. táblázat tartalmazza. 

 

Az év végére jellemző kedvezőtlen swappiaci folyamatok konszolidálása érdekében decemberben az 

MNB esetileg egy új, kéthetes futamidejű, változó áras EUR/HUF FX-swap tendert hirdetett meg a 

belföldi hitelintézetek számára. Az első tender időpontja december 20. volt, melyen 400 millió euro 

került allokálásra. 

 

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

tartalékkötelezettség2 összegét, a túltartalékolás 5,5 milliárd forint volt, amely továbbra is elenyésző a 

471 milliárd forintos kötelezettséghez képest (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra). Az egynapos bankközi 

kamatláb a hónap során a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott. (lásd: Grafikonkészlet 12. ábra).   

 

 

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

 

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

2012. december 

 

 

 

 

 

                                                 

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. 
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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 

STATISZTIKA 

 

A Magyar Nemzeti Bank egyik alapvető, törvényben rögzített feladata, hogy statisztikai információkat 

gyűjtsön és hozzon nyilvánosságra. A statisztikai sajtóközlemény célja, hogy segítséget nyújtson a 

frissen megjelent adatok értelmezésében. A Magyar Nemzeti Bank gazdasági folyamatokra vonatkozó 

elemzését a rendszeresen nyilvánosságra hozott „Jelentés az infláció alakulásáról” és a „Jelentés a 

pénzügyi stabilitásról” című kiadványok tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a www.mnb.hu 

honlapon. 
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Elérhetőség: sajto@mnb.hu  
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