
 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról a 2015. decemberi adatok alapján 

 

 

Budapest, 2016. január 29. – 2015 decemberében a szezonálisan igazított adatok szerint
1
 tranzakciókból eredően a 

háztartások nettó hiteltörlesztők voltak, míg betéteik állománya kis mértékben növekedett. A nem pénzügyi 

vállalatok szintén nettó hiteltörlesztők voltak, valamint betéteik állományát növelték. 

Tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya szezonálisan igazítva 36,6 milliárd forintos csökkenést 

mutatott. Szezonális igazítás nélkül 50,0 milliárd forintos tranzakciókból eredő csökkenést lehetett megfigyelni, ami 

a forinthitelek 46,7 milliárd forintos
3
, valamint a devizahitelek 3,3 milliárd

2
 forintos csökkenésének eredője. 

 

A háztartások betétállománya a tranzakciókból eredően szezonálisan igazítva 6,2 milliárd forinttal, míg szezonális 

igazítás nélkül 180,8 milliárd forinttal nőtt. A szezonálisan nem igazított adatok szerint 158,8 milliárd forintos nettó 

forintbetét
3,4

, valamint 21,9 milliárd forintos nettó devizabetét-elhelyezés történt. 

 

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya csak a tranzakciókat figyelembe véve szezonálisan igazítva 132,0 milliárd 

forinttal, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 246,5 milliárd forinttal
5
 csökkent. A szezonálisan nem igazított 

adatok szerint a forinthitelek állománya tranzakcióból eredően 61,0 milliárd forinttal, míg a devizahitelek állománya 

185,5 milliárd forinttal csökkent. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelintézetek tulajdonában lévő 

kötvények állománya – tranzakciókból eredően – 1,5 milliárd forinttal nőtt.   

 

A nem pénzügyi vállalatok betétállománya - az átértékelődés és az egyéb volumenváltozás hatásától eltekintve – a 

szezonálisan igazított adatok szerint 158,5 milliárd forinttal, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 174,5 milliárd 

                                                                 

1 A közlemény bevezetője a szezonálisan igazított tranzakciók szerinti folyamatokat részletezi. 
2 2015 decemberében folytatódott a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói devizahitelek forintosítása. Bővebben:Módszertani megjegyzések. 
3 A háztartási folyószámlabetétek, valamint a folyószámlahitelek jelentős állományváltozását főként a január eleji munkanap-áthelyezések miatt 

decemberre előrehozott kifizetések (pl. fizetések átutalása) egyszeri hatása okozza. 
4 2015. október 16-án megkezdődött a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó előlegek átutalása. A háztartási szektorba tartozó önálló 

vállalkozók részére decemberben kifizetett összegek szintén növelik a háztartások folyószámlabetéteinek állományát. 
5 A nem pénzügyi vállalati hitelállomány decemberi nagymértékű csökkenésének oka főként egyedi hatásra – egy nagyobb volumenű 

portfóliótisztásra - vezethető vissza. 

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan/modszertani-megjegyzesek-a-monetaris-statisztikakhoz/hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasahoz-tartozo-modszertani-megjegyzesek


 

  

forinttal nőtt. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 267,9 milliárd forintos nettó 

betét-elhelyezésre, míg a devizabetétek esetében 93,5 milliárd forintos nettó betét-kivonásra került sor.  

 

A háztartások és a nem pénzügyi vállalatok havi finanszírozási folyamatairól további információk érhetők el a 

jelen közlemény publikálásával egy időben megjelenő táblázatból, amely a hitelintézeti adatok mellett az előzetes 

értékpapír-statisztikai információkat is felhasználja. 

A külföldi kötelezettségek állománya decemberben a hitelintézetek mérlegfőösszegének 15,2 százalékát tette ki. 

A pénzügyi válság miatti ingadozások következtében a jelen sajtóközleménnyel egy időben megjelenő 

grafikonkészletben, illetőleg „A monetáris pénzügyi intézmények mérlegei és a pénzmennyiségek” című 

táblázatokban közölt szezonális igazítások eredményei a szokásosnál több bizonytalanságot hordoznak. 

 

 

http://www.mnb.hu/letoltes/monepstat-hu.xls
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/x-monetaris-es-egyeb-merlegstatisztikak/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-abrakeszlete
http://www.mnb.hu/letoltes/0708-monstatpubl-huxls.xls


 

  

1. táblázat: A hitelintézetek összevont mérlege – szezonálisan nem igazított adatok 

 

2015. december

Eszközök
Nyitó-

állomány

Átérté-

kelődés és 

egyéb 

változás

Tranzak-

ció 

Záró-

állomány
Források

Nyitó-

állomány

Átérté-

kelődés és 

egyéb 

változás

Tranzak-

ció 

Záró-

állomány

Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 6360,6 -145,0 -245,0 5970,6 Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 5814,9 -7,4 174,5 5981,9

Forinthitel 3362,9 -90,7 -61,0 3211,2 Forintbetét 4051,6 -6,7 267,9 4312,8

Devizahitel 2967,2 -54,4 -185,5 2727,3 Devizabetét 1763,3 -0,7 -93,5 1669,1

Kötvény 30,5 0,1 1,5 32,1

Egyéb pénzügyi vállalatok 

(S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+

S.129) 1145,5 -4,8 110,7 1251,4

Egyéb pénzügyi vállalatok 

(S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+

S.129) 1912,6 -12,2 129,0 2029,4

Forinthitel 648,6 2,3 50,7 701,6 Forintbetét 1571,4 -12,3 124,9 1684,0

Devizahitel 287,2 -7,1 62,0 342,2 Devizabetét 341,1 0,1 4,1 345,3

Kötvény 209,6 0,0 -2,0 207,6

Központi kormányzat (S.1311) 6972,0 -2,2 -267,2 6702,5 Központi kormányzat (S.1311) 384,6 0,1 -103,3 281,3

Forinthitel 328,6 0,0 -70,5 258,1 Forintbetét 361,1 0,0 -103,1 258,0

Devizahitel 123,1 0,7 -1,7 122,2 Devizabetét 23,5 0,1 -0,3 23,3

Állampapír 6520,2 -2,9 -195,1 6322,3

Helyi önkormányzatok (S.1313) 39,9 0,0 -1,7 38,3 Helyi önkormányzatok (S.1313) 668,9 0,0 -97,5 571,4

Forinthitel 32,7 0,0 -1,6 31,1 Forintbetét 661,8 0,0 -97,1 564,8

Devizahitel 0,3 0,0 -0,1 0,2 Devizabetét 7,1 0,0 -0,5 6,7

Kötvény 7,0 0,0 -0,1 7,0

Háztartások (S.14) 5952,3 -19,1 -50,0 5883,1 Háztartások (S.14) 6874,1 -3,5 180,8 7051,3

Forinthitel 5893,9 -17,6 -46,7 5829,6 Forintbetét 5887,3 0,0 158,8 6046,1

Devizahitel 58,4 -1,6 -3,3 53,5 Devizabetét 986,8 -3,5 21,9 1005,2

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (belföldieknél)
1971,7 -0,6 37,5 2008,6

Külföld (S.2) 3502,8 -25,7 231,0 3708,1 Külföld (S.2) 5693,8 -16,4 -463,7 5213,7

Egyéb eszköz 10772,1 -2,6 84,9 10854,4 Egyéb forrás 11424,6 -159,3 5,4 11270,8

Összes eszköz 34745,2 -199,3 -137,4 34408,5 Összes forrás 34745,2 -199,3 -137,4 34408,5

  milliárd forint
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