
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. júniusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2016. július 12. – Júniusban a bankrendszer forint likviditása csökkent, amely a három hónapos 

betétek átlagállományának csökkenésében tükröződik, miközben az egynapos betétek átlagállománya kisebb 

mértékben növekedett. A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkent. A forgalomban 

lévő készpénz átlagállománya tovább növekedett júniusban. Az egynapos bankközi kamatláb az alapkamat alatt 

tartózkodott. 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2016. 2016. Havi 2016. 2016. Havi 

máj. jún. változás máj. jún. változás

Külföldi követelések 8 772,7 8 407,3 -365,4 Forgalomban lévő készpénz 4 348,9 4 403,4 54,5

Hitelintézetek egyhetes és három hónapos hitelei 4 266,5 213,9 -52,6 Hitelintézetek bankszámlái 361,1 390,0 28,9

Swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egynapos betétei 81,9 194,5 112,6

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 2

896,9 764,0 -132,9 Hitelintézetek három hónapos betétei 5 2 270,5 1 717,3 -553,1

Egyéb 3,6 1 604,1 1 623,5 19,4 Hitelintézetek egyéb betétei 61,7 84,4 22,7

Központi kormányzat betétei 1 443,5 1 372,8 -70,7

Külföldi kötelezettségek 777,4 773,5 -3,9

Swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 2

896,9 764,0 -132,9

Egyéb6 1 298,3 1 308,8 10,5

Összesen 11 540,1 11 008,7 -531,4 Összesen 11 540,1 11 008,7 -531,4

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött egynapos, egyhetes, kéthetes, három hónapos swapokat, valamint a devizahitelek elszámolásához és konverziójához kapcsolódó deviza eladási 
tenderek swapjait bruttó módon tartalmazza. (Lásd módszertani megjegyzések.) 
2 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 
 3 Egyebek mellett tartalmazza az NHP keretében a hitelintézeteknek folyósított hiteleket is. Az NHP-ról szóló tájékoztatót lásd: 
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-havi-kozlemeny-20160705.pdf  
4 2015 szeptemberétől a kéthetes és hathónapos hitelek helyett egyhetes és három hónapos hiteltenderek keretében allokált hitelek kerültek bevezetésre.  
5 2015. szeptember 23-tól az MNB irányadó eszköze a három hónapos futamidejű MNB-betét. 
6 2016. márciustól mind eszköz, mind forrás oldalon az egyéb tételek tartalmazzák az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében kötött swap ügyletek fennálló állományát is 
(bruttó módon). 

http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/deviza-tenderek
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-havi-kozlemeny-20160705.pdf
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A külföldi követelések átlag és hó végi állománya egyaránt csökkent májushoz képest. A hó végi csökkenés 

nagyrészt a lakossági devizahitelek forintosításához kötődő jegybanki devizaswap ügyletek lejáratával, míg a havi 

átlagos csökkenés az előző hónap végi állománycsökkenés áthúzódó hatásával is magyarázható.  

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

táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A hitelintézetekkel szembeni hitelkövetelések átlagállománya csökkent júniusban. A bankok által igénybe vett 

egyhetes, illetve O/N hitelek átlagállománya csökkent, míg a három hónapos hitelek átlagállománya bővült az 

időszak folyamán. 

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 hónapnál nagyobb mértékben, 49,5 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség júniusban 340,4 milliárd 

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

Az egynapos betétek átlagállomány növekedése, valamint a három hónapos betétek átlagállományának ezt 

meghaladó mérséklődése a bankrendszer forint likviditásának csökkenését tükrözi. 

A központi kormányzat betéteinek átlagállománya csökkent az előző hónaphoz képest.  

Júniusban az egynapos bankközi kamatláb a kamatfolyosó alapkamat alatti sávjában 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 –  

2016. június 

milliárd forint

Külföldi követelések 8 622,9 139,2 -300,3 8 461,8 Forgalomban lévő készpénz 4 368,0 0,0 67,9 4 435,8

Egyéb 2 025,9 48,0 -295,1 1 778,7 Hitelintézetek három hónapos betétei 2 181,6 0,0 -492,1 1 689,5

Hitelintézetek egyéb betétei 659,2 -0,7 -80,7 577,9

Központi kormányzat betétei 1 415,7 3,4 -66,6 1 352,6

Külföldi kötelezettségek 807,7 0,2 42,7 850,6

Egyéb 1 216,6 184,3 -66,7 1 334,2

Összesen 10 648,8 187,2 -595,4 10 240,6 Összesen 10 648,8 187,2 -595,4 10 240,6

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

TranzakcióEszközök Források
Nyitó- 

állomány

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

Tranzakció
Záró- 

állomány

Nyitó- 

állomány

Záró- 

állomány

 
 

* * * * * * 

MAGYAR NEMZETI BANK 

STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG 
 

 

 



 

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

