
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról a 2017. januári adatok alapján 

 

Budapest, 2017. március 6. – 2017 januárjában a szezonálisan igazított adatok szerint1, csak a tranzakciókat 

figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak és betéteik állományát is növelték. A nem pénzügyi 

vállalatok esetében tranzakcióból eredően mind a hitelek, mind pedig a betétek állománya csökkent. 

 

Tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya szezonálisan igazítva 9,3 milliárd forintos növekedést 

mutatott, míg szezonális igazítás nélkül lényegében nem változott: a forinthitelek állománya 0,2 milliárd forinttal 

csökkent, míg a devizahitelek állománya 0,2 milliárd forinttal nőtt tranzakcióból eredően. 

 

A háztartások betétállománya a tranzakciókból eredően szezonálisan igazítva 49,0 milliárd forinttal nőtt, míg 

szezonális igazítás nélkül 48,0 milliárd forinttal csökkent. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek 

esetében 74,9 milliárd forintos nettó betétkivonás, míg a devizabetétek esetében 26,9 milliárd forintos nettó 

betételhelyezés történt. 

 

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya csak a tranzakciókat figyelembe véve szezonálisan igazítva 17,8 milliárd 

forintos, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 3,4 milliárd forintos csökkenést mutatott. A szezonálisan nem 

igazított adatok szerint a forinthitelek állománya tranzakcióból eredően 1,4 milliárd forinttal nőtt, míg a 

devizahitelek állománya 4,8 milliárd forinttal csökkent. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelintézetek 

tulajdonában lévő kötvények állománya tranzakciókból eredően 56,1 milliárd forinttal növekedett. 

 

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

szezonálisan igazított adatok szerint 5,9 milliárd forinttal, a szezonális hatások kiszűrése nélkül 246,6 milliárd 

forinttal csökkent. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 237,7 milliárd forintos, míg 

devizabetétek esetében 8,9 milliárd forintos nettó betétkivonásra 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. 

                                                                 

1 A közlemény bevezetője a szezonálisan igazított tranzakciók szerinti folyamatokat részletezi. 

http://www.mnb.hu/letoltes/monepstat-hu.xls


 

  

A külföldi kötelezettségek állománya 2017. januárban a hitelintézetek mérlegfőösszegének 15,0 százalékát tette ki. 

1. táblázat: A hitelintézetek összevont mérlege – szezonálisan nem igazított adatok2 

2017. január

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) 5 990,9 27,9 52,7 6 071,5 Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 6 606,9 -7,9 -246,6 6 352,4

Forinthitel 3 403,2 29,4 1,4 3 433,9 Forintbetét 4 607,3 -4,8 -237,7 4 364,8

Devizahitel 2 523,9 -1,7 -4,8 2 517,4 Devizabetét 1 999,5 -3,1 -8,9 1 987,6

Kötvény 63,8 0,2 56,1 120,2

Egyéb pénzügyi vállalatok 

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

S.129) 1 341,9 -57,8 -41,2 1 242,9

Egyéb pénzügyi vállalatok 

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

S.129) 2 209,0 -0,4 -143,9 2 064,7

Forinthitel 854,8 -55,6 5,4 804,7 Forintbetét 1 461,6 1,1 -57,3 1 405,4

Devizahitel 304,1 -2,2 -27,5 274,4 Devizabetét 747,4 -1,4 -86,7 659,3

Kötvény 183,0 -0,1 -19,1 163,8

Központi kormányzat (S.1311) 7 710,1 -52,4 2,2 7 659,9 Központi kormányzat (S.1311) 415,2 3,9 -113,8 305,3

Forinthitel 230,0 0,0 37,9 267,9 Forintbetét 391,9 3,9 -108,9 287,0

Devizahitel 41,4 0,0 0,0 41,5 Devizabetét 23,2 0,0 -4,9 18,3

Állampapír 7 438,7 -52,4 -35,6 7 350,6

Helyi önkormányzatok (S.1313) 44,5 0,1 7,2 51,8 Helyi önkormányzatok (S.1313) 672,0 0,2 -110,8 561,4

Forinthitel 33,0 0,0 7,3 40,3 Forintbetét 668,5 0,2 -110,2 558,5

Devizahitel 5,0 0,0 0,0 5,0 Devizabetét 3,4 0,0 -0,6 2,8

Kötvény 6,6 0,0 -0,1 6,5

Háztartások (S.14) 5 734,0 51,2 0,0 5 785,2 Háztartások (S.14) 7 419,4 -1,8 -48,0 7 369,6

Forinthitel 5 689,6 50,3 -0,2 5 739,7 Forintbetét 6 220,9 0,3 -74,9 6 146,2

Devizahitel 44,4 0,9 0,2 45,4 Devizabetét 1 198,5 -2,1 26,9 1 223,4

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (belföldieknél)
1 437,0 -8,2 -18,4 1 410,4

Külföld (S.2) 5 900,1 -9,2 242,9 6 133,8 Külföld (S.2) 4 870,7 -16,6 412,7 5 266,8

Egyéb eszköz 8 838,1 -49,8 -543,9 8 244,4 Egyéb forrás 11 929,6 -59,2 -11,3 11 859,1

Összes eszköz 35 559,7 -90,0 -280,1 35 189,6 Összes forrás 35 559,7 -90,0 -280,1 35 189,6

  milliárd forint
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2 2017. január vonatkozási időtől kezdődően az MNB jelen publikációját új adatforrások alapján, megváltozott módszertan szerint készíti el, 
melyről részletes információk a Módszertani megjegyzésekben találhatók. 
 

3 A 2017. január havi Sajtóközleményhez kapcsolódó táblakészletek közül a „Monetáris pénzügyi intézmények mérlegei és a pénzmennyiségek” 
megnevezésű tábla frissítése 2017. március 9-én nap végéig fog megtörténni. 

 

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/x-monetaris-es-egyeb-merlegstatisztikak
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa
mailto:sajto@mnb.hu

