
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. áprilisi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2016. május 12. – Áprilisban a bankrendszer forint likviditása csökkent, amely az egynapos, a kéthetes, 

valamint a három hónapos betétek átlagállományának visszaesésében tükröződik. A hónap során kivezetésre 

került a kéthetes jegybanki betét. A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya jelentősen csökkent. A 

forgalomban lévő készpénz átlagállománya kismértékben nőtt. 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 

már. ápr. változás már. ápr. változás

Külföldi követelések 9 990,6 8 790,8 -1 199,8 Forgalomban lévő készpénz 4 272,4 4 282,6 10,2

Hitelintézetek egyhetes, három hónapos és 

hathónapos hitelei 5 356,7 372,4 15,7 Hitelintézetek bankszámlái 356,0 382,3 26,3

Swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egynapos betétei 107,3 69,3 -38,0

Növekedési Hitel Program első szakaszának III. 

pil léréhez kapcsolódó swapokból származó deviza  

követelések hitelintézetekkel szemben1, 2

80,3 46,2 -34,1 Hitelintézetek kéthetes betétei 635,3 271,5 -363,8

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 3

1 414,5 889,9 -524,6 Hitelintézetek három hónapos betétei 6 2 959,8 2 324,7 -635,2

Egyéb 4,7 1 604,1 1 591,9 -12,2 Hitelintézetek egyéb betétei 100,2 70,3 -29,9

Központi kormányzat betétei 1 319,8 1 254,2 -65,6

Külföldi kötelezettségek 789,9 759,9 -30,1

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

80,3 46,2 -34,1

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

1 414,5 889,9 -524,6

Egyéb7 1 410,7 1 340,4 -70,3

Összesen 13 446,3 11 691,2 -1 755,0 Összesen 13 446,3 11 691,2 -1 755,0

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


 

2 

 

A külföldi követelések – és ezen belül a devizatartalék – átlagállománya jelentősen csökkent áprilisban. A 

csökkenés főként a devizahitelek forintosításához kötődő jegybanki devizaswap ügyletek lejáratával, az EU-tól 2008-

ban felvett hitel utolsó részletének április eleji törlesztésével, valamint az ÁKK március végi devizaműveleteinek 

áthúzódó hatásával magyarázható.  

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

táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A hitelintézetekkel szembeni hitelkövetelések átlagállománya tovább nőtt áprilisban. 

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

Grafikonkészlet 5. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege a szokásosnál nagyobb mértékben, 32,4 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség áprilisban 349,8 milliárd 

forint volt (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra).  

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

forint likviditásának csökkenését tükrözi. A kéthetes jegybanki betét kivezetése április végén megtörtént.  

A központi kormányzat betéteinek átlagállománya csökkent az előző hónaphoz képest.  

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

12. ábra). A hónap során 15 bázisponttal csökkent az alapkamat. Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 

ugyanennyivel mérséklődött, míg az egynapos betét kamatlába változatlan szinten maradt. A kamatkondíciók 

változása következtében a kamatfolyosó tovább szűkült. 

 

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2016. április 

milliárd forint

Külföldi követelések 9 255,6 10,7 -422,8 8 843,5 Forgalomban lévő készpénz 4 256,9 0,0 32,2 4 289,1

Egyéb 2 143,9 -7,2 -236,2 1 900,5 Hitelintézetek három hónapos betétei 2 559,3 0,0 -231,6 2 327,7

Hitelintézetek kéthetes betétei 220,3 0,0 -220,3 0,0

Hitelintézetek egyéb betétei 666,5 -0,2 -39,7 626,6

Központi kormányzat betétei 1 204,8 -3,9 335,6 1 536,5

Külföldi kötelezettségek 793,3 -3,8 -19,1 770,4

Egyéb 1 698,4 11,3 -516,1 1 193,7

Összesen 11 399,5 3,5 -659,0 10 744,0 Összesen 11 399,5 3,5 -659,0 10 744,0

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

TranzakcióEszközök Források
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* * * * * * 

MAGYAR NEMZETI BANK 

STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG 
                                                                 

1 Az euro eladási tenderen kívül tartalmazza a svájci frank eladási tenderen kötött swapok átlagállományát is. 



 

3 

 

 

 

Részletes táblázatok: Táblakészlet  

Módszertani anyagok: Módszertani anyagok 

Grafikonkészlet: Grafikonok     

 

Elérhetőség: 

Tel.: + 36 (1) 428-2750 

Fax:  + 36 (1) 429-8000  

E-mail: sajto@mnb.hu 

 

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
mailto:sajto@mnb.hu

