
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. májusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2016. június 13. – Májusban a bankrendszer forint likviditása csökkent, amely az egynapos betétek 

átlagállomány növekedésében, valamint a kéthetes1 és a három hónapos betétek átlagállományának ezt 

meghaladó mértékű csökkenésében tükröződik. A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt 

csökkent. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább növekedett májusban. 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 

ápr. máj. változás ápr. máj. változás

Külföldi követelések 8 790,8 8 772,7 -18,2 Forgalomban lévő készpénz 4 282,6 4 348,9 66,3

Hitelintézetek egyhetes és három hónapos hitelei 5 372,4 266,5 -105,9 Hitelintézetek bankszámlái 382,3 361,1 -21,2

Swapokból származó deviza követelések hitelintézetekkel 

szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egynapos betétei 69,3 81,9 12,6

Növekedési Hitel Program első szakaszának III. pil léréhez 

kapcsolódó swapokból származó deviza  követelések 

hitelintézetekkel szemben1, 2

46,2 0,0 -46,2 Hitelintézetek kéthetes betétei 271,5 0,0 -271,5

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött swapokból 

származó forint követelések hitelintézetekkel szemben 1, 3

889,9 896,9 7,0 Hitelintézetek három hónapos betétei 6 2 324,7 2 270,5 -54,2

Egyéb 4,7 1 592,0 1 604,3 12,4 Hitelintézetek egyéb betétei 70,3 61,7 -8,6

Központi kormányzat betétei 1 335,4 1 443,5 108,2

Külföldi kötelezettségek 759,9 777,4 17,5

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

46,2 0,0 -46,2

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

889,9 896,9 7,0

Egyéb7 1 259,3 1 298,5 39,3

Összesen 11 691,2 11 540,4 -150,8 Összesen 11 691,2 11 540,4 -150,8

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött egynapos, egyhetes, kéthetes, három hónapos, valamint a Növekedési Hitel Program (NHP) 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 az NHP 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 az 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.  
6 2015. szeptember 23-tól az MNB 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. 

                                                                 

1 A kéthetes betét instrumentum április végén kivezetésre került. 

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 – és ezen belül a devizatartalék – májusi átlagos állománya - az előző havihoz képest alig 

csökkenve - csaknem változatlan szinten maradt. A hó végi állományok csökkenése elsősorban egy svájci frank 

államkötvény május 20-i, valamint az ÁKK által kibocsátott Prémium Euro Magyar Államkötvények május 25-i 

lejáratához kötődik. A hó végére eső lejáratoknak nem volt jelentősebb hatása az átlagállományokra.  

A lakossági devizahitelek elszámolásához és forintosításához kapcsolódó swap ügyletek átlagos állományát2 az 1. 

táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A hitelintézetekkel szembeni hitelkövetelések átlagállománya csökkent májusban. 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább nőtt a hónap során (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 5. 

ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónaphoz képest kisebb mértékben, 

18,2 milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség májusban 342,9 milliárd 

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

Az egynapos betétek átlagállomány növekedése, valamint a kéthetes3 és a három hónapos betétek 

átlagállományának ezt meghaladó mérséklődése a bankrendszer forint likviditásának csökkenését tükrözi. 

A központi kormányzat betéteinek átlagállománya növekedett az előző hónaphoz képest.  

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

12. ábra). Az MNB a hónap során 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, valamint az egynapos jegybanki 

fedezett hitel kamatlábát, miközben az egynapos jegybanki fedezett betétek kamatlábát változatlanul hagyta. Ezzel 

tovább szűkült a kamatfolyosó: a tartomány két széle a jegybanki alapkamattól számítva felfelé változatlanul 0,25 

százalékpontos, míg lefelé 0,95 százalékpontos távolságra került. 

 

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2016. május 

milliárd forint

Külföldi követelések 8 843,6 96,8 -317,5 8 622,9 Forgalomban lévő készpénz 4 289,1 0,0 78,8 4 368,0

Egyéb 1 901,6 -3,7 127,1 2 025,1 Hitelintézetek három hónapos betétei 2 327,7 0,0 -146,2 2 181,6

Hitelintézetek kéthetes betétei 0,0 0,0 0,0 0,0

Hitelintézetek egyéb betétei 626,6 0,0 32,6 659,2

Központi kormányzat betétei 1 536,5 5,8 -126,6 1 415,7

Külföldi kötelezettségek 770,4 16,2 21,1 807,7

Egyéb 1 194,9 71,1 -50,2 1 215,8

Összesen 10 745,2 93,1 -190,4 10 647,9 Összesen 10 745,2 93,1 -190,4 10 647,9

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

TranzakcióEszközök Források
Nyitó- 

állomány

Átértéke-

lődés és 
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változás

Tranzakció
Záró- 

állomány

Nyitó- 

állomány

Záró- 
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2 Az euro eladási tenderen kívül tartalmazza a svájci frank eladási tenderen kötött swapok átlagállományát is. 
3 A kéthetes betét instrumentum április végén kivezetésre került. 
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