
Módszertani megjegyzések  

az MNB statisztikai mérlegéről szóló havi publikációhoz 

 

1. Devizaswapok kezelése az átlag- és a hó végi mérlegben 

A havi átlagállományokat tartalmazó mérlegben a devizacsere ügyletek (swapok) hitel- és betétügyletek 
együtteseként, vagyis swapokból származó követelésként és kötelezettségként, kötéskori névértéken 
(nominális értéken), bruttó módon kerülnek bemutatásra, vagyis az eszköz és a forrás oldalon egyaránt 
megjelenik a névértékes átlagállományok forintosított értéke, ugyanakkora összegben. A napi 
névértékes állományok alapján meghatározott, devizában kifejezett havi átlagállományok forintosítása 
az adott devizára érvényes, tárgyhavi MNB átlagárfolyamon történik. 

A nominális értékek használatának oka, hogy az átlagmérleget az MNB napi adatokból állítja elő, és ilyen 
gyakorisággal a swapok csak nominális értéken állnak rendelkezésre.  

A hó végi mérlegben ezek az ügyletek nem kerülnek kiemelten bemutatásra. Az ügyletek piaci értékét – 
pozíciótól függően – az egyéb eszközök vagy az egyéb források tartalmazzák. 

 

a) Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF FX-swapok 

Az MNB 2016. október 4-től, eseti jelleggel forintlikviditást nyújtó EURHUF FX-swap tendert 
hirdetett meg, amelynek keretében a hitelintézetek eurót cserélhetnek el az MNB-vel forintért 
egyhetes, illetve egy-, három-, hat és tizenkét hónapos futamidejű ügyletek során.  

A forintlikviditást nyújtó EURHUF FX-swapok a fentieknek megfelelően nominális értéken, bruttó 
módon jelennek meg az átlagmérlegben.  
Az átlagállomány a napi, euróban kifejezett állományok átlagaként áll elő, és az adott hónapra 
vonatkozó EURHUF átlagárfolyamon kerül forintosításra. 
 

 
b) Devizahitelek elszámolásához és konverziójához kapcsolódó swap ügyletek 

Az MNB a lakossági devizahitelekkel kapcsolatos elszámolásokból és forintosításból adódó 
hitelintézeti fedezési igény kielégítése érdekében 2014. október 13-tól euró eladási spot ügylettel 
kombinált swapot vezetett be.  

Kétféle eszköz állt a hitelintézetek rendelkezésére: egy rövid külső adósság csökkentési feltételhez 
kötött spot ügylettel kombinált görgethető egyhetes FX-swap, és egy feltételhez nem kötött spot 
ügylettel kombinált hosszabb lejáratú devizaswap.  

A jegybanki eszközök célja az volt, hogy devizafedezetet biztosítson a hitelintézetek és ügyfeleik 
közötti elszámolásokhoz, valamint a devizahitelek forintra váltásához.  

A jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói deviza és devizaalapú hitelek forintosításához kapcsolódóan 
2015. augusztus 24-én FX-swap igénybevételi lehetőséggel egybekötött spot svájci frank eladási 
tendert tartott az MNB. A tenderen allokált devizát a hitelintézetek legfeljebb az első tendert 
követő 52. hétig görgethető, egyhetes futamidejű FX-swapban helyezhették el az MNB-nél.  

Az euró és svájci frank tenderek keretében a devizahitelek elszámolásához és konverziójához 
kapcsolódóan kötött swap ügyletek átlagállományát együttesen mutatjuk be a statisztikai 
publikációban. A kapcsolódó FX-swap és CIRS ügyletek kapcsán az MNB-nek forint követelése és 
deviza tartozása állt fenn a hitelintézetekkel szemben. 
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c) Növekedési Hitelprogram (NHP) első szakaszának III. pilléréhez kapcsolódó swapok 

2013. június 3-tól euró likviditást nyújtó devizacsere tendert vezetett be az MNB. Az ügylet során az 
MNB-nek deviza követelése és forint tartozása keletkezett. A swapok nominális értékét külön 
oszlopban mutatjuk be a publikáció 1.a.5-ös táblájában. 

 
d) Végtörlesztéshez kapcsolódó swap ügyletek 

A 2011. évi CXXI. törvény hatályba lépését követően az MNB 2011. október 3-án tartotta első, a 
devizahitelek végtörlesztési programjához kapcsolódó euroeladási tenderét, amelynek célja az volt, 
hogy az MNB eurót adjon a hitelintézetek részére a végtörlesztésekhez kapcsolódó deviza igények 
fedezésére. Ez technikailag úgy valósult meg, hogy az MNB eurót adott el a hitelintézeteknek, amit 
azok „kötelesek voltak visszaadni” az MNB-nek mindaddig, amíg nem igazolták annak 
szükségességét a végtörlesztési igények fedezésére. Ez a „visszaadás” egy naponta továbbgördülő 
egynapos swap keretében valósult meg, ahol a hitelintézetek devizát adtak az MNB-nek forintért 
cserébe. 

Az alkalmazott kétféle FX-swap ügylet ellentétes irányú volt: míg a végtörlesztéshez kapcsolódó FX-
swapok esetében az MNB-nek forint követelése és deviza tartozása, addig az egynapos ügyleteknél 
deviza követelése és forint tartozása keletkezett. 

A statisztikai publikációkban az euroeladási tendereken elfogadott ajánlatok forintösszege az 
ajánlatban szereplő euró/forint árfolyamon, míg a hitelintézetek részére átadott euró az egyes 
tendereken alkalmazott euró/forint árfolyamon került forintosításra. 

 
 

2. Összefüggések a Sajtóközlemény hó végi- illetve a havi átlagállományokat bemutató 
táblázataiban közölt állományok között 

 
A hó végi állományokat tartalmazó táblázat forrás oldalán található „Hitelintézetek betétei” sor tartalma 
az átlagmérlegben a „Hitelintézetek bankszámlái”, a „Hitelintézetek egynapos betétei” és a 
„Hitelintézetek egyéb betétei” sorok együttesének felel meg. 

 

3. Az MNB irányadó eszközének alakulása 
 
- 2007. január 9. előtt: kéthetes futamidejű MNB betét 

- 2007. január 9. - 2014. augusztus 5.: kéthetes futamidejű MNB kötvény 

- 2014. augusztus 6. - 2015. szeptember 22.: kéthetes futamidejű MNB betét (A 2014. április 23-án 

meghirdetett önfinanszírozási program keretében 2014. augusztustól 6-tól az MNB újra betétesítette 

az irányadó instrumentumot.) 

- 2015. szeptember 23. - 2018. december 18.: háromhónapos futamidejű MNB betét (2016 

augusztusáig heti gyakorisággal, majd ezt követően havonta került sor a háromhónapos betéti eszköz 

tenderére. 2016 októberétől az eszköz kivezetéséig az irányadó eszköz mennyiségi korlátos tender 

keretében volt igénybe vehető.) 

- 2018. december 19-től a kötelező tartalék az MNB irányadó eszköze. 

 
 

4. A hitelintézetek tartalékkötelezettségének alakulása 

A monetáris bázis (M0) és a bankszámlák állományának alakulására hatással van a kötelező tartalék 
rátájának mértéke. A hitelintézetekre vonatkozó kötelező tartalék mértékét az MNB határozza meg. 

- 2002. augusztus 1. előtt: 12% 

- 2002. augusztus 1. - 2008. november 30.: 5% 
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- 2008. december 1. – 2010. szeptember 30.: 2% 

- 2010. október 1. – 2015. november 30.: választható tartalékráta. A tartalékköteles hitelintézetek 

legfeljebb fél évente választhattak a 2, a 3, a 4 és az 5%-os mértékek közül. (Választás hiányában az 

MNB a legalacsonyabb, 2%-os mértéket írta elő.)  

- 2015. december 1. – 2016. november 30.: 2% 

- 2016. december 1-től 1%. 

 
 
5. Eltérés az MNB számviteli és statisztikai saját tőkéje között 

Az MNB statisztikai mérlegében és a számviteli beszámolóban közzétett saját tőke állománya - azon 
belül is a mérleg szerinti eredmény - eltér egymástól amiatt, hogy míg a statisztikai jelentésekben a 
pénzügyi derivatívák piaci értéken, addig a számviteli mérlegben az MNB éves beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet (221/2000) szerinti értéken 
kerülnek kimutatásra.  

 

6. A JDemetra+ program használata a szezonális igazítás során 

Az MNB a 2017. januári adatok közlésétől kezdve a Demetra programról egységesen áttért a JDemetra+ 
szoftver alkalmazására a szezonálisan kiigazított adatok előállítása során. 
 

7. Pénzügyi befektetések biztonságát növelő alapok átsorolása a központi kormányzatba 

Az Eurostat döntésének megfelelően, összhangban a Központi Statisztikai Hivatal által alkalmazott 
módszertannal, a pénzügyi befektetések biztonságát növelő alapok és a tulajdonukban levő vállalatok a 
monetáris statisztikákban 2017. július végétől kezdődően átsorolásra kerültek a pénzügyi vállalatok és a 
nem pénzügyi vállalatok szektorából a központi kormányzat szektorába. A következő intézményi 
egységek szektora változott: Országos Betétbiztosítási Alap, Befektetővédelmi Alap, Szövetkezeti 
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, Kárrendezési Alap, Szanálási Alap, Magyar Szanálási 
Vagyonkezelő Zrt., Szanálási Követeléskezelő Zrt., RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és 
Gazdasági Tanácsadó Zrt. 

 
8. Repó ügyletek kezelése az MNB mérlegében 

 
Összhangban a nemzetközi előírásokkal, a statisztikai publikációkban a repó ügyletek és az értékpapír 
kölcsönzési ügyletek végrehajtásakor nem változhat meg az értékpapírok tulajdonosa - a kapcsolódó 
pénzmozgásokat hitel-, illetve betét jellegű követelésként, vagy kötelezettségként kell megjeleníteni. 

Igaz ez abban esetben is, amikor a repó- vagy értékpapír kölcsönzési ügylet tárgya egy, korábban az MNB 
által kibocsátott, a mérleg forrás oldalán szereplő MNB-kötvény. 

A repó típusú ügyletek miatt alkalmazott korrekciók állományokra és tranzakciókra gyakorolt hatását 
bemutatandó, a közölt idősorok a 2012. augusztus havi adatokat tartalmazó publikációtól kezdődően két 
új táblarészlettel egészültek ki: az 1.a.2 és az 1.a.4 táblákban a „Tájékoztató adatok”-at tartalmazó 
oszlopokban tesszük közzé a nemzetközi előírásokkal konzisztens (korrigált) állományokat, illetve 
tranzakciókat. 

 

9. A devizatartalékba tartozó értékpapírok értékelése 

Az MNB mérleg eszköz oldalán, a külföldi követelések között szereplő, devizatartalékba tartozó 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelése a 2013. február vonatozási időig bemutatott adatok 
esetében az úgynevezett „bid” árfolyamon (árjegyzők által kínált vételi árfolyamon) , majd ezt követően 
a „mid” árfolyamon (az árjegyzők által kínált vételi és eladási árak átlagán) történik. (A megváltozott 
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értékelés állományváltozásra gyakorolt hatása a 2013. március havi adatokban árváltozásként került 
kimutatásra a monetáris statisztikai publikáció 4.11-es táblájában.) 


