
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2017. áprilisi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2017. május 12. – Áprilisban csökkent a bankrendszer forintlikviditása, ami a hitelintézeti egynapos és 

három hónapos betétek átlagállományának csökkenésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz 

átlagállománya tovább emelkedett a hónap folyamán. A külföldi követelések átlagos állománya csökkent 

márciushoz képest. Az egynapos bankközi kamatláb a hónap során végig a kamatfolyosó alsó felében 

tartózkodott. 

 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

 

milliárd forint

2017. 2017. Havi 2017. 2017. Havi 

márc. ápr. változás márc. ápr. változás

Külföldi követelések 8 360,9 8 279,2 -81,7 Forgalomban lévő készpénz 4 621,3 4 693,9 72,6

Hitelintézetek egyhetes és három hónapos hitelei 10,2 7,0 -3,2 Hitelintézetek bankszámlái 187,5 187,7 0,2

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben 1, 3

240,8 153,3 -87,5 Hitelintézetek egynapos betétei 775,4 658,9 -116,5

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból származó 

forint követelések hitelintézetekkel szemben1,2 480,2 551,5 71,3 Hitelintézetek három hónapos betétei 5 795,1 745,8 -49,3

Egyéb swapokból származó deviza követelések 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egyéb betétei 62,4 82,5 20,1

Egyéb 4,6 1 814,0 1 836,2 22,2 Központi kormányzat betétei 1 714,6 1 694,2 -20,4

Külföldi kötelezettségek 823,2 769,7 -53,4

Devizahitelek elszámolásához és konverziójához 

kapcsolódó deviza eladási tendereken kötött 

swapokból származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1, 3

240,8 153,3 -87,5

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból származó 

deviza kötelezettségek hitelintézetekkel szemben1,2 480,2 551,5 71,3

Egyéb swapokból származó forint kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Egyéb 6 1 205,6 1 289,9 84,2

Összesen 10 906,1 10 827,2 -78,9 Összesen 10 906,1 10 827,2 -78,9

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 
3 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 hitelek átlagállományát is.  
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 
állományának havi átlagát 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
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A külföldi követelések átlagos állományának csökkenését a március végi tartalékcsökkenés áthúzódó hatása 

okozza. A hó végi állomány lényegében az előző havi szinten maradt.  

A hitelintézetekkel szembeni egyhetes hitelkövetelések átlagállománya valamelyest csökkent áprilisban. 

Áprilisban az MNB a forint likviditást nyújtó EUR/HUF FX-swap tenderein egy és három hónapos lejáratú ügyleteket 

kötött a hitelintézetekkel. A tenderek keretében kötött swap ügyletek átlagos állományát az 1. táblázat és a 

Grafikonkészlet 7. ábra tartalmazza. 

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 a szokásos mértékben, 5,6 milliárd forinttal 

haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség áprilisban 182,1 milliárd forint volt (lásd: 

Grafikonkészlet 1-2. ábra).  

Áprilisban csökkent a bankrendszer forintlikviditása, ami a hitelintézeti egynapos és három hónapos betétek 

átlagállományának csökkenésében, illetve az egyéb betétek átlagállományának ennél kisebb mértékű 

növekedésében tükröződik. A három hónapos betétek állománya - a 2016. októberben bevezetett mennyiségi 

korlátozás hatására - hónapról hónapra folyamatosan csökken. 

A központi kormányzat betéteinek átlagos állománya kis mértékben csökkent, míg a hó végi állomány nőtt a hónap 

során. 

A külföldi kötelezettségek állománya kis mértékben növekedett, míg a hó végi állományok valamelyest növekedtek 

az előző hónaphoz képest.  

Áprilisban az egynapos bankközi kamatláb végig a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott. (Lásd: Grafikonkészlet 

11. ábra) 

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2017. április 

milliárd forint

Külföldi követelések 8 159,1 22,4 46,5 8 228,0 Forgalomban lévő készpénz 4 610,9 0,0 99,4 4 710,3

Egyéb 1 790,8 38,8 -50,7 1 778,9 Hitelintézetek három hónapos betétei 750,0 0,0 -25,0 725,0

Hitelintézetek egyéb betétei 1 085,1 0,2 -265,8 819,5

Központi kormányzat betétei 1 750,2 4,9 191,0 1 946,1

Külföldi kötelezettségek 753,4 -1,6 34,8 786,6

Egyéb 1 000,3 57,7 -38,5 1 019,4

Összesen 9 949,8 61,2 -4,2 10 006,8 Összesen 9 949,8 61,2 -4,2 10 006,8

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

TranzakcióEszközök Források
Nyitó- 

állomány

Átértéke-

lődés és 

egyéb 

változás

Tranzakció
Záró- 

állomány

Nyitó- 

állomány

Záró- 

állomány
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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

