
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2016. decemberi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2017. január 12. – Decemberben nőtt a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban a hitelintézeti 

egynapos betétek átlagállományának növekedésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya 

részben az év végére jellemző szezonalitás következtében tovább emelkedett. A külföldi követelések átlagos és 

hó végi állománya egyaránt csökkenést mutatott decemberben. Az egynapos bankközi kamatláb a hónap során 

jellemzően a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott. 

 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2016. 2016. Havi 2016. 2016. Havi 

nov. dec. változás nov. dec. változás

Külföldi követelések 8 371,4 8 280,4 -91,0 Forgalomban lévő készpénz 4 501,4 4 654,9 153,5

Hitelintézetek egyhetes és három hónapos hitelei 129,6 54,5 -75,0 Hitelintézetek bankszámlái 350,5 179,7 -170,8

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 3

523,4 461,3 -62,1 Hitelintézetek egynapos betétei 313,3 598,4 285,1

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból származó 

forint követelések hitelintézetekkel szemben1,2 387,3 279,2 -108,1 Hitelintézetek három hónapos betétei 5 1 110,9 923,8 -187,2

Egyéb swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egyéb betétei 132,5 154,7 22,1

Egyéb 4,6 1 713,4 1 813,7 100,4 Központi kormányzat betétei 1 778,1 1 458,6 -319,5

Külföldi kötelezettségek 850,9 911,1 60,2

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

523,4 461,3 -62,1

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból származó 

deviza kötelezettségek hitelintézetekkel szemben1,2 387,3 279,2 -108,1

Egyéb swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Egyéb 6 1 176,7 1 267,5 90,8

Összesen 11 125,1 10 889,2 -235,9 Összesen 11 125,1 10 889,2 -235,9

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött swapokat bruttó módon tartalmazza. (Lásd módszertani megjegyzések.)     
2 A forintlikviditást nyújtó swap tenderek terméktájékoztatója elérhető a honlapunkon:      
http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf 
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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/nhp3-havi-kozlemeny-20170103.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.        

http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/aukciok-tenderek-gyorstenderek/deviza-tenderek
http://www.mnb.hu/letoltes/nhp3-havi-kozlemeny-20170103.pdf
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A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya is csökkenést mutatott decemberben. A csökkenés főként a 

lakossági devizahitelek elszámolásához és forintosításához kapcsolódó-, valamint a forint likviditást nyújtó swap 

ügyletek átlagos állományának mérséklődéséhez köthető. A csökkenést részben ellensúlyozta az EU-tól érkező 

transzferek tartaléknövelő hatása. A hó végi- és az átlagállományok eltérő nagyságrendű csökkenése elsősorban 

abból adódik, hogy a forint átlagárfolyama nagyobb mértékben nőtt, mint amekkora mértékben a hó végi 

árfolyama emelkedett. 

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 tovább csökkent decemberben. 

Az MNB 2016 decemberében kettő alkalommal, 19-én és 23-án tartotta meg ‒ az októberben bevezetésre került ‒ 

forint likviditást nyújtó EUR/HUF FX-swap tendereit. A tenderek keretében kötött swap ügyletek átlagos állományát 

az 1. táblázat és a Grafikonkészlet 8. ábra tartalmazza. 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya – részben az év végi szezonalitásnak köszönhetően – tovább 

növekedett a hónap során (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 5. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónapnál kisebb mértékben, 6 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség decemberben 173,7 milliárd 

forint volt (lásd: Grafikonkészlet 1-2. ábra).  A korábbiaknál alacsonyabb tartalékkötelezettség oka, hogy 2016. 

december 1-jével hatályba lépett a 45/2016 (XI. 23.) MNB rendelet, amely 2016. december 1-től minden 

hitelintézetre egységesen érvényes, fix 1 százalékos kötelező tartalékrátát ír elő. 

Decemberben nőtt a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban a hitelintézeti egynapos betétek 

átlagállományának jelentős növekedéséből, valamint a három hónapos betétek átlagállományának előbbinél kisebb 

mértékű csökkenéséből fakad. A három hónapos betétek előző hónaphoz viszonyított átlagos és hó végi 

állományának csökkenését az magyarázza, hogy az MNB a 2016. október 26-i tendertől kezdve már mennyiségi 

korlátozással hirdeti meg az irányadó eszközök tendereit, és az ezt követő tendereken a lejáró állománynál 

kevesebb betét került elfogadásra. 

A központi kormányzat betéteinek átlagos és hó végi állománya csökkent a hónap során. 

A külföldi kötelezettségek átlagos állománya kis mértékben nőtt novemberhez képest.  

Decemberben az egynapos bankközi kamatláb jellemzően a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott. A hónap 

utolsó napján egyedi hatás következtében a bankközi kamatláb kilépett a kamatfolyosóból, és jóval annak alsó széle 

alá csökkent (lásd: Grafikonkészlet 12. ábra).  
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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. december 

milliárd forint

Külföldi követelések 8 453,7 -54,3 -186,8 8 212,6 Forgalomban lévő készpénz 4 511,6 0,0 82,4 4 594,0

Egyéb 1 797,8 67,9 46,4 1 912,2 Hitelintézetek három hónapos betétei 936,8 0,0 -36,8 900,0

Hitelintézetek egyéb betétei 912,3 -0,2 667,8 1 580,0

Központi kormányzat betétei 1 926,1 0,3 -786,3 1 140,0

Külföldi kötelezettségek 883,4 -3,0 -43,4 837,0

Egyéb 1 081,4 16,5 -24,1 1 073,8

Összesen 10 251,5 13,6 -140,4 10 124,8 Összesen 10 251,5 13,6 -140,4 10 124,8

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 
 

 

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 
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