
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. augusztusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2016. szeptember 12. – Augusztusban mérséklődött a bankrendszer forintlikviditása, ami a jegybanki 

betéti eszközök használatában úgy tükröződött, hogy a három hónapos betéti eszköz igénybevételének 

csökkenése meghaladta a többi betéti eszköz igénybevételének együttes növekményét. A forgalomban lévő 

készpénz átlagállománya kis mértékben tovább növekedett a hónap folyamán. Mind a külföldi követelések, mind 

pedig a külföldi kötelezettségek átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkenést mutatott augusztusban. Az 

egynapos bankközi kamatláb a hónap nagy részében az alapkamat alatt tartózkodott, míg az utolsó néhány 

napban átlépte annak szintjét. 

 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

 
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-20160906.pdf 
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-20160906.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-havi-kozlemeny-20160906.pdf
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A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkenést mutatott augusztusban. Az átlagállomány 

csökkenését nagyobb részben a forint árfolyamának erősödése okozta.   

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 augusztusban. A bankok által igénybe vett 

egyhetes hitelek átlagállománya csökkent, míg a három hónapos hitelek átlagállománya kis mértékben bővült az 

időszak folyamán. 

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

5. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónapnál valamivel nagyobb 

mértékben, 52,0 milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség 

augusztusban 344,4 milliárd forint volt (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra).  

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

meghaladó mértékű csökkenése a bankrendszer forint likviditásának mérséklődését tükrözi. 

A központi kormányzat betéteinek átlagállománya két nagyobb volumenű, egymással ellentétes irányú változás 

eredőjeként csökkent júliushoz képest: a növekedés irányába hatottak az augusztusban beérkező EU transzferek, 

míg a csökkenést elsősorban egy júliusi devizakötvény-lejárat áthúzódó hatása okozta. 

A külföldi kötelezettségek átlagos és hó végi állományának csökkenését főként a mark-to-market betétek 

állományának alacsonyabb szintje okozta. 

Augusztusban az egynapos bankközi kamatláb a kamatfolyosó alapkamat alatti sávjában tartózkodott, a hónap 

utolsó néhány napban átlépte annak szintjét (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. augusztus 

 
 

* * * * * * 
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