
 
 

Az MNB nem okozott meglepetést augusztusi ülésén  
Vajon kulcsfontosságú lesz a szeptemberi? 

 

A jegybanki betétekre bevezetett korlátozások miatt a kereskedelmi bankoknak más 

befektetések után kell nézniük. Más kereskedelmi bankoknál, a bankközi piacon, esetleg 

állampapírok vásárlásával köthetik le pénzeszközeiket.  Az MNB ezzel a lépéssel 

valószínűleg elérte a kívánt kamatcsökkentést, és így serkentheti a bankok standard 

hitelezési hajlandóságát, amelynek a későbbiekben pozitív hatása lehet az inflációra. 

 

A Magyar Nemzeti Bank keddi ülésén nem változtatott jelenlegi monetáris politikáján. A 

kamatlábak a várakozásoknak megfelelő értékeken maradtak. A fő kamatláb továbbra is 

0,9%, a betéti kamatlábak -0,5%-on rögzítve maradtak, a fedezeti kamatláb pedig 

változatlanul az 1,15%-os értéken áll. Valószínűsíthető, hogy a kamatok  ilyen, vagy ennél 

alacsonyabb szinten maradnak 2017 végéig. 

 

Az MNB a legutóbbi kamatemeléskor, vagyis májusi ülésén kijelentette mind a laikusok, mind 

a szakmai elemzők számára, hogy a kamatlábakat az „elkövetkezendő időszakban” nem 

kívánja emelni. Megjegyezték továbbá, hogy a monetáris politika esetleges jövőbeni 

lazításához a továbbiakban rendhagyó eszközöket fognak alkalmazni. Júliusban a központi 

bankárok figyelme a három hónapos betétekre irányult, melyek a monetáris politikai 

intézkedések fő eszközévé váltak. A szeptemberi ülésen fény derül majd arra, mennyire kíván 

az MNB beavatkozni betéti politikájába.  A betétek korlátozásával ugyanis a kereskedelmi 

bankoknak a fölös pénzeszközeiket máshol kell elhelyezniük, más kereskedelmi bankoknál, a 

bankközi piacon, illetve vásárolhatnak állampapírokat is. Az MNB ezzel a lépéssel 

valószínűleg elfogja érni a kívánt kamatcsökkentést, és így serkentheti a bankok standard 

hitelezési hajlandóságát, amelynek a későbbiekben pozitív hatása lehet az inflációra. 

 

„A mi nézőpontunkból az MNB gazdasági intézkedésének hatása mindaddig kérdéses, amíg 

nem látjuk a betétek korlátozásának eredményét a gyakorlatban. Ha a helyzet megfordul, és 

a bankközi kamatláb (BUBOR) nem csökken tovább, a következő évben az MNB képviselői 

vélhetően komolyan átgondolják a további kamatcsökkentést” – vélekedett František Kovács, 

az AKCENTA CZ devizapiaci elemzője. 

 

Az AKCENTA CZ-ről: 

Az AKCENTA CZ Közép-Európa legnagyobb átutalási intézménye, amely 19 éves 

tapasztalatának köszönhetően 27 000 elégedett vállalatnak nyújtja nemzetközi piacokon 

átívelő pénzügyi szolgáltatásait. A cseh és a magyar piacokon kívül jelen van 

Franciaországban, Németországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában is. A 

vállalat elsősorban a devizaváltásra, a külföldi átutalásokra és az árfolyamkockázatok 

biztosítására specializálódott. Ajánlataikban minden sztenderd pénznem és több mint 120 

egzotikus deviza is megtalálható, éves szinten több mint 150 ezer pénzügyi tranzakciót 

bonyolítanak. Az AKCENTA CZ a Cseh Nemzeti Bank által bejegyzett és felügyelt pénzügyi 



 
 

intézet, amelynek ellenőrzését a helyi Nemzeti Bankok végzik. Az AKCENTA CZ hazai 

tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.  

http://www.akcentacz.hu/ 


