
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2019. májusi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2019. június 14. – Májusban mérséklődött a bankrendszer forintlikviditása, ami mind az egynapos, 

mind pedig az egyéb hitelintézeti betétek átlagállományának csökkenésében tükröződik. A forgalomban lévő 

készpénz átlagállománya tovább nőtt májusban. A külföldi követelések átlagos állománya enyhén mérséklődött. 

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

2019. 2019. Havi 2019. 2019. Havi 

ápr. máj. változás ápr. máj. változás

Külföldi követelések 9 323,0 9 310,4 -12,7 Forgalomban lévő készpénz 6 081,9 6 132,9 50,9

Hitelintézetek egy hetes hitelei 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek bankszámlái 257,0 277,0 20,0

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben1,2

1 931,9 1 776,2 -155,7 Hitelintézetek egynapos betétei 6 711,8 519,0 -192,8

Egyéb swapokból származó deviza 

követelések hitelintézetekkel szemben1 0,0 0,0 0,0 Hitelintézetek egyéb betétei 102,1 89,1 -13,0

Egyéb 3,5,7 1 748,4 1 791,5 43,1 Központi kormányzat betétei 1 564,0 1 559,3 -4,7

Külföldi kötelezettségek 769,4 794,9 25,5

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból 

származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1,2

1 931,9 1 776,2 -155,7

Egyéb swapokból származó forint 

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

Egyéb 5 1 585,2 1 729,7 144,4

Összesen 13 003,3 12 878,0 -125,3 Összesen 13 003,3 12 878,0 -125,3

Eszközök Források

 
1 A hitelintézetekkel kötött swapokat bruttó módon tartalmazza. (Bővebb információ a Módszertani megjegyzésekben található.)  
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 2018. december 19-től a kötelező tartalék az MNB irányadó eszköze.     
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. 

https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan/modszertani-megjegyzesek-a-monetaris-statisztikakhoz/az-mnb-elozetes-statisztikai-merlegehez-tartozo-modszertani-megjegyzesek
https://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/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/termektajekoztato-forintlikviditast-nyujto-swap.pdf
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A külföldi követelések átlagos- és hó végi állománya enyhén csökkent. A csökkenést elsősorban a forintlikviditást 

nyújtó EUR/HUF FX-swap állományok mérséklődése okozta, amit a forint árfolyamának gyengülése részben 

ellensúlyozott. 

Az egyhetes hiteltenderen májusban sem történt szerződéskötés.  

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

ügyleteket kötött a hitelintézetekkel. Májusban – összhangban a Monetáris Tanács 2019. március 26-i döntésével – 

csökkent a forintlikviditást nyújtó swapügyletek átlagos állománya. (1. táblázat és Grafikonkészlet 5. ábra) 

A forgalomban lévő készpénz átlagállománya tovább emelkedett (1. táblázat és Grafikonkészlet 4. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege az előző hónapnál nagyobb mértékben, 50,7 

milliárd forinttal haladta meg a tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség májusban 226,3 milliárd 

forint volt (Grafikonkészlet 1. ábra). 

Tárgyhónapban mérséklődött a bankrendszer forintlikviditása: a hitelintézetek egynapos és egyéb betéteinek 

átlagos állománya egyaránt csökkent. 

A központi kormányzati betétek átlagos állománya lényegében nem változott a hónap során.  

A külföldi kötelezettségek átlagos állománya kissé nőtt májusban. 

Az egynapos bankközi hitelek átlagos kamatlába a hónap során jellemzően a kamatfolyosó alján tartózkodott, csak 

május 20-tól néhány napig haladta meg a szokásosnál nagyobb mértékben a kamatfolyosó alját jelentő egynapos 

jegybanki betétek kamatlábát.  

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2019. május 
milliárd forint

Külföldi követelések 9 344,1 135,9 -152,9 9 327,1 Forgalomban lévő készpénz 6 101,5 0,0 79,1 6 180,5

Egyéb 1 638,6 59,4 14,3 1 712,3 Hitelintézetek betétei 1 023,0 0,3 -208,8 814,5

Központi kormányzat betétei 1 611,4 2,4 63,7 1 677,4

Külföldi kötelezettségek 784,6 5,4 11,2 801,3

Egyéb 1 462,2 187,2 -83,7 1 565,7

Összesen 10 982,8 195,3 -138,6 11 039,5 Összesen 10 982,8 195,3 -138,6 11 039,5
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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
mailto:sajto@mnb.hu

