
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2018. júniusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2018. július 12. – Júniusban csökkent a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban az egynapos 

betétek átlagállományának csökkenésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább 

emelkedett. A külföldi követelések átlagos állománya nőtt májushoz képest. Az egynapos bankközi kamatláb a 

hónap során jellemzően a kamatfolyosó alján tartózkodott. 

 

I. A havi átlagállományokat tartalmazó MNB mérleg 

1. táblázat: Az MNB mérlege - havi átlagállományok 

milliárd forint

2018. 2018. Havi 2018. 2018. Havi 

máj. jún. változás máj. jún. változás

Külföldi követelések 8 309,9 8 553,7 243,9 Forgalomban lévő készpénz 5 444,0 5 587,9 143,8

Hitelintézetek egy hetes hitelei 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek bankszámlái 233,5 230,2 -3,3

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben1,2

1 792,8 2 055,3 262,5 Hitelintézetek egynapos betétei 6 1 257,6 1 155,9 -101,7

Egyéb swapokból származó deviza 

követelések hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek három hónapos betétei 4 75,0 75,0 0,0

Egyéb 3,5,7 1 621,1 1 540,6 -80,5 Hitelintézetek egyéb betétei 50,7 18,4 -32,2

Központi kormányzat betétei 951,6 1 002,1 50,5

Külföldi kötelezettségek 777,5 811,0 33,5

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból 

származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1,2

1 792,8 2 055,3 262,5

Egyéb swapokból származó forint 

kötelezettségek hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0

Egyéb 5 1 141,1 1 214,0 72,8

Összesen 11 723,7 12 149,7 425,9 Összesen 11 723,7 12 149,7 425,9

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 Egyebek mellett tartalmazza a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében a hitelintézeteknek folyósított hitelek átlagállományát is.  
4 2015. szeptember 23-tól az MNB irányadó eszköze a három hónapos futamidejű MNB-betét.      
5 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. 
6 Az egynapos betétek állománya magában foglalja a preferenciális betétek állományát is.  
7 Tartalmazza a belföldi jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott, MNB tulajdonában lévő jelzáloglevelek állományát. 

 

http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf
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A külföldi követelések átlagos állománya nőtt, míg a hó végi állományok csökkentek. A hó végi állományok 

csökkenése elsősorban egy júniusban lejáró ÁKK devizakötvényhez köthető, míg a forint árfolyamának gyengülése - 

mind a hó végi, mind pedig az átlagállományok esetében - a növekedés irányába hatott.  

Az egyhetes hiteltenderen júniusban sem történt szerződéskötés.  

Az MNB a forintlikviditást nyújtó EUR/HUF FX-swap tenderein júniusban egy-, három- és tizenkét hónapos lejáratú 

ügyleteket kötött a hitelintézetekkel. Júniusban összességében nőtt a swapok átlagállománya. A swap ügyletek 

átlagos állományát az 1. táblázat és a Grafikonkészlet 5. ábra tartalmazza. 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább nőtt a hónap során (lásd: 1. táblázat és Grafikonkészlet 4. 

ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónaphoz hasonló mértékben, 20,1 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség júniusban 210,1 milliárd 

forint volt (lásd: Grafikonkészlet 1. ábra). 

Júniusban csökkent a bankrendszer forintlikviditása: mind az egynapos betétek, mind pedig az egyéb betétek 

állománya csökkent. A három hónapos betétek átlagállománya az előző havihoz képest változatlan szinten maradt.  

A központi kormányzat betéteinek átlagos állománya nőtt a hónap során.  

A külföldi kötelezettségek átlagos és hó végi állománya egyaránt növekedett júniusban. 

Az egynapos bankközi hitelek átlagos kamatlába jellemzően a kamatfolyosó alján tartózkodott, a hó utolsó 

munkanapján lépte csak át a kamatfolyosó aljának számító egynapos jegybanki betét kamatszintjét.  

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2018. június 

 
milliárd forint

Külföldi követelések 8 649,7 240,2 -342,2 8 547,7 Forgalomban lévő készpénz 5 497,1 0,0 161,5 5 658,6

Egyéb 1 520,8 -13,4 29,6 1 537,0 Hitelintézetek három hónapos betétei 75,0 0,0 0,0 75,0

Hitelintézetek egyéb betétei 1 446,9 -0,1 -35,5 1 411,4

Központi kormányzat betétei 1 398,1 9,5 -456,3 951,3

Külföldi kötelezettségek 711,1 22,6 28,0 761,8

Egyéb 1 042,3 194,7 -10,3 1 226,7

Összesen 10 170,5 226,8 -312,6 10 084,7 Összesen 10 170,5 226,8 -312,6 10 084,7
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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
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