
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az MNB statisztikai mérlegéről a 2019. decemberi előzetes adatok alapján 

Budapest, 2020. január 14. – Decemberben bővült a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban az egynapos 

hitelintézeti betétek átlagállományának növekedésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz 

átlagállománya tovább nőtt. A külföldi követelések átlagos állománya csökkent az előző hónaphoz 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

2019. 2019. Havi 2019. 2019. Havi 

nov. dec. változás nov. dec. változás

Külföldi követelések 10 238,1 10 182,9 -55,3 Forgalomban lévő készpénz 6 477,1 6 641,3 164,3

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF 

swapokból származó forint követelések 

hitelintézetekkel szemben1,2

2 305,1 2 266,5 -38,6 Hitelintézetek bankszámlái 269,9 257,8 -12,1

Egyéb 3,4,6 2 006,4 2 077,3 70,9 Hitelintézetek egynapos betétei5 870,1 1 278,1 407,9

Hitelintézetek egyéb betétei7 142,9 168,0 25,1

Központi kormányzat betétei 1 544,8 1 167,2 -377,5

Külföldi kötelezettségek 934,6 894,6 -40,0

Forintlikviditást nyújtó EUR/HUF swapokból 

származó deviza kötelezettségek 

hitelintézetekkel szemben1,2

2 305,1 2 266,5 -38,6

Egyéb4 2 005,0 1 853,1 -151,9

Összesen 14 549,6 14 526,6 -23,0 Összesen 14 549,6 14 526,6 -23,0

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 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. 
5 Az egynapos betétek állománya magában foglalja a preferenciális betétek állományát is. 
6 Tartalmazza a belföldi jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott, MNB tulajdonában lévő jelzáloglevelek állományát. 
7 Tartalmazza a hitelintézetek MNB-vel kötött derivatív ügyleteihez kapcsolódó fedezeti számlák állományát is. 
  

 

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
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A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkent, mely mögött részben a forint árfolyamának 

decemberi erősödése állt, valamint december második felében lejárt egy ÁKK által kibocsátott deviza államkötvény, 

ami elsősorban a hó végi állomány csökkenésében tükröződik. 

A forintlikviditást nyújtó EUR/HUF FX-swapok1 átlagállománya csökkent a hónap során.   

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

emelkedett (1. táblázat és Grafikonkészlet 4. ábra).  

A bankrendszer MNB-nél vezetett bankszámláinak átlagos egyenlege 25,4 milliárd forinttal haladta meg a 

tartalékkötelezettség összegét. A tartalékkötelezettség decemberben 237,6 milliárd forint volt (Grafikonkészlet 1. 

ábra). 

A tárgyhónapban bővült a bankrendszer forintlikviditása: a hitelintézetek egynapos betéteinek átlagos állománya 

jelentősen, míg az egyéb betéteké ennél kisebb mértékben emelkedett. 

A központi kormányzat betéteinek átlagos állománya jelentősen csökkent a hónap során.  

A külföldi kötelezettségek átlagos állománya enyhén csökkent decemberben. 

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

II. Hó végi adatokból összeállított MNB mérleg 

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

2019. december 
milliárd forint

Külföldi követelések 10 485,0 -188,6 -256,9 10 039,5 Forgalomban lévő készpénz 6 524,5 0,0 102,5 6 627,1

Egyéb 1 950,9 -4,2 405,9 2 352,6 Hitelintézetek betétei 1 416,7 0,0 861,5 2 278,2

Központi kormányzat betétei 1 695,4 -6,6 -742,6 946,2

Külföldi kötelezettségek 944,2 -18,1 -54,4 871,7

Egyéb 1 855,1 -168,0 -18,1 1 669,0

Összesen 12 435,9 -192,8 149,0 12 392,1 Összesen 12 435,9 -192,8 149,0 12 392,1
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1A forintlikviditást nyújtó EUR/HUF FX-swapok állományának statisztikai megjelenítéséről bővebb információ található a Módszertani 

megjegyzésekben. 

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

