
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. márciusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2016. április 12. – Márciusban a bankrendszer forint likviditása csökkent, amely az egynapos, a 

kéthetes, valamint a három hónapos betétek átlagállományának visszaesésében tükröződik. A külföldi 

követelések és külföldi kötelezettségek átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkent. A forgalomban lévő 

készpénz átlagállománya kismértékben szintén mérséklődött. Az egynapos bankközi kamatláb többnyire az 

alapkamat közelében tartózkodott. 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2016. 2016. Havi 2016. 2016. Havi 

feb. már. változás feb. már. változás

Külföldi követelések 10 330,9 9 990,6 -340,3 Forgalomban lévő készpénz 4 281,7 4 272,4 -9,3

Hitelintézetek egyhetes, három hónapos és 

hathónapos hitelei 5 167,0 356,7 189,7 Hitelintézetek bankszámlái 362,7 356,0 -6,7

Swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egynapos betétei 147,0 107,3 -39,7

Növekedési Hitel Program első szakaszának III. 

pil léréhez kapcsolódó swapokból származó deviza  

követelések hitelintézetekkel szemben1, 2

80,6 80,3 -0,3 Hitelintézetek kéthetes betétei 895,7 635,3 -260,4

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 3

1 817,2 1 414,5 -402,7 Hitelintézetek három hónapos betétei 6 3 057,4 2 959,8 -97,6

Egyéb 4,7 1 608,8 1 604,1 -4,7 Hitelintézetek egyéb betétei 99,4 100,2 0,8

Központi kormányzat betétei 1 220,9 1 319,8 98,9

Külföldi kötelezettségek 819,2 789,9 -29,3

Swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Növekedési Hitel Program első szakaszának III. 

pil léréhez kapcsolódó swapokból származó forint 

kötelezettségek hitelintézetekkel szemben1, 2

80,6 80,3 -0,3

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

1 817,2 1 414,5 -402,7

Egyéb7 1 222,7 1 410,7 188,0

Összesen 14 004,5 13 446,2 -558,2 Összesen 14 004,5 13 446,2 -558,2

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött egynapos, egyhetes, kéthetes, három hónapos, valamint a Növekedési Hitel Program első szakaszának 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 első szakaszának III. pillérének keretében meghirdetett euro devizacsere tenderek kiírása, a 
táblázat a még fennálló ügyletek havi átlagállományát tartalmazza. 
3 Az euro 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 a kéthetes és hathónapos hitelek helyett egyhetes és három hónapos hiteltenderek keretében allokált hitelek kerültek bevezetésre. A hat 
hónapos hitelek esetében a korábban folyósított, fennálló állományokat tartalmazza a táblázat. 
6 2015. szeptember 23-tól az MNB új irányadó eszköze a három hónapos futamidejű MNB-betét. 
7 2016. márciustól mind eszköz, mind forrás oldalon az egyéb tételek tartalmazzák az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében kötött swap ügyletek fennálló 
állományát is. 

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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A külföldi követelések átlagállományának márciusi csökkenése főként a devizatartalékot érintette, és a lakossági 

devizahitelek forintosításához kötődő jegybanki devizaswap ügyletek lejáratával magyarázható. Az ÁKK és a MÁK 

devizaműveleteinek hatása – melyek nagyobb része egy angol font államkötvény lejáratához, kisebb része az ÁKK 

MNB-nél vezetett marginszámlájának a keresztárfolyamok változásából fakadó mérséklődéséhez kötődött –, illetve 

olyan egyéb tényezők, mint a devizatartalék keresztárfolyam-változásokhoz köthető átértékelődése, szintén 

csökkentették a külföldi követelések átlagállományát. Az EU Bizottságtól érkező transzferek ugyanakkor 

mérsékelték a követelések csökkenését.  

A lakossági devizahitelek elszámolásához és forintosításához kapcsolódó swap ügyletek átlagos állományát1 az 1. 

táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A hitelintézetekkel szembeni hitelkövetelések átlagállományának növekedését főként az okozta, hogy a hónap 

második felében megemelkedett az egyhetes fedezett hitelek állománya. 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya kis mértékben csökkent a hónap során (lásd: 1. táblázat és 

Grafikonkészlet 5. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege a februárinál nagyobb mértékben haladta 

meg a tartalékkötelezettség összegét, a túltartalékolás 8,9 milliárd forint volt, ami mérsékelt nagyságú a 347,1 

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

Az egynapos, a kéthetes, valamint a három hónapos betétek átlagállományának mérséklődése a bankrendszer 

forint likviditásának csökkenését tükrözi.   

A központi kormányzat betéteinek átlagállománya – elsősorban az ÁKK devizabetét-elhelyezésének következtében 

– nőtt az előző hónaphoz képest.  

Márciusban az egynapos bankközi kamatláb többnyire az alapkamat közelében tartózkodott (lásd: Grafikonkészlet 

12. ábra). Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlábát a hónap folyamán az MNB - az alapkamat csökkenése 

miatt indokolt 15 bázispontos automatikus mérséklődéshez képest további - 50 bázisponttal csökkentette. Ezzel 

amellett, hogy a kamatfolyosó szűkebbé és még aszimmetrikusabbá vált, az egynapos jegybanki betét kamatlába 

negatívba fordult. Az eddigi 2 százalékpont szélességű kamatfolyosó 1,5 százalékpont szélességűre szűkült: a 

tartomány két széle a jegybanki alapkamattól számítva felfelé 0,25 százalékpontos, míg lefelé – a korábbiakhoz 

képest változatlan – 1,25 százalékpontos távolságra került. 

 

                                                                 

1 Az euro eladási tenderen kívül tartalmazza a svájci frank eladási tenderen kötött swapok átlagállományát is. 
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II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2016. március 

milliárd forint

Külföldi követelések 10 464,2 -24,6 -1 184,1 9 255,6 Forgalomban lévő készpénz 4 250,4 0,0 6,5 4 256,9

Egyéb 1 838,1 20,1 285,6 2 143,8 Hitelintézetek három hónapos betétei 3 078,8 0,0 -519,5 2 559,3

Hitelintézetek kéthetes betétei 993,8 0,0 -773,6 220,3

Hitelintézetek egyéb betétei 546,7 0,1 119,6 666,5

Központi kormányzat betétei 1 351,5 5,4 -152,0 1 204,8

Külföldi kötelezettségek 839,6 -9,9 -36,5 793,3

Egyéb 1 241,4 -0,1 457,0 1 698,3

Összesen 12 302,3 -4,5 -898,4 11 399,3 Összesen 12 302,3 -4,5 -898,4 11 399,3

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

TranzakcióEszközök Források
Nyitó- 

állomány

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

Tranzakció
Záró- 

állomány

Nyitó- 

állomány

Záró- 

állomány
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