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A gyorselemzés az adott idősorokban először megjelent, legfrissebb adatok alapján készül. A 

mérlegadatokat árfolyamszűrten elemezzük, az ettől való eltérést külön jelezzük.  

 

Októberben a hitelintézeti szektor mindhárom alszegmensében (bankok, fióktelepek, 

szövetkezeti hitelintézetek) folytatódott a teljes ügyfélhitel állomány csökkenése. Fontos 

pozitívum ugyanakkor, hogy hitelintézeti szinten a vállalati hitelek állományában az 

utóbbi két hónapban a csökkenés megállt, és ezen belül a bankoknál enyhe emelkedés 

következett be.  
 

A hitelintézetek bruttó hitelállománya 2012. október végén 9,7%-kal maradt el a 2011 végi 

értéktől, ezen belül a bankok idei tíz havi hitelállomány csökkenése 9,4% volt. A fióktelepek 

hitelállománya csaknem egyötödével lett alacsonyabb, a szövetkezeti hitelintézeteké a 

lakossági devizahitel végtörlesztéshez kapcsolódó kiváltó forinthitelek állománynövelő hatása 

után ugyancsak csökkenésbe fordult, s összességében a 2011 év végi szint alá süllyedt. 

 

A hitelintézetek hitelállományának alakulása 

(2011. december = 100) 

A hitelintézetek vállalati és háztartási 

hitelállománya (2011 december = 100) 
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A vállalatoknak nyújtott hitelek a hitelintézeti szektorban fontos változást mutatnak: az 

idei évben összességében 5,2%-os visszaesés úgy következett be, hogy az állomány a 

legutóbbi két hónapban gyakorlatilag már nem változott, tehát az új hitelnyújtás ebben a két 

hónapban hozzávetőlegesen akkora volt, mint a kifutó hitelek állománya. Az új folyósítások 

döntő többségét a bankok nyújtották, folyószámla és egyéb rövid lejáratú forinthitel 

formájában. A szektorban csak néhány bank volt képes vállalati hitelállománya érdemi 

bővítésére, kissé növelve ezzel részesedését a szűkülő piacon. A vállalati hitelezés 9%-át adó 

fióktelepek a II. negyedévben jelentősen növelték, majd csökkentették vállalati hitelezésüket. 

A fluktuáció a devizahiteleket érintette, az új forint hitelek nyújtása 2012. április óta 

trendszerűen nő, a korábbi, 2011 nagy részében jellemző szintet azonban még nem érte el. A 

két változás eredőjeként a fióktelepek változékony hitelállománya az idei év első tíz 



hónapjában összességében több mint negyedével esett vissza. A szövetkezeti hitelintézeti 

szektor vállalati hitelezésének trendje is csökkenő. Bár a szövetkezetek vállalatok részére 

nyújtott új hitelei a teljes állomány elhanyagolható részét teszik ki, az érintett intézmények 

mérlegére és eredményére gyakorolt hatás jelentős lehet.  

 

A háztartások hitelintézetek által nyújtott hitelállománya az év első tíz hónapja alatt 

10,8%-kal zsugorodott; a végtörlesztést követően a hitelintézetek már nem tudták növelni a 

kihelyezéseket. A bankok és fióktelepek állomány visszaesése (10,7, illetve 11,6%) nem tért 

el lényegesen, és áprilist követően a szövetkezeti hitelintézetek állománya is lassan csökkenő 

trendet mutat. Az új folyósítások valamennyi hitelintézeti szegmensben visszatértek a 

végtörlesztés előtti aktivitási szinthez vagy kissé az alá.  

 
A belföldi ügyfelek betétei és a közvetlen  

külföldi finanszírozás részesedése a bankok 

forrásaiból 

A bankok közvetlen külföldi, tőkén kívüli finanszí- 

rozása (nominális adatok) 
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Bár árfolyam szűretlen adatok szerint a bankok belföldi ügyfeleinek betétállománya 2012. 

október végén valamivel kisebb volt, mint 2011 végén, a zsugorodó mérlegfőösszegből mégis 

nagyobb részt képviselt, mint tavaly. A jelenlegi betétállomány ezzel – a 2009. évi 

jelentősebb növekedést, majd a későbbi korrekciót követően - a lakosság bruttó pénzügyi 

vagyonának hozzávetőlegesen ugyanakkora hányadát képviseli, mint 2008 végén (30,6%, 

jelenleg 29,8%).  

 

A bankok közvetlen külföldi, tőkén kívüli forrásainak állománya az év első tíz 

hónapjában továbbra is csökkenő trendet mutatott. Az állomány jelentős, bár trendjét tekintve 

egyre kisebb részét képezte a hazai leánybankok külföldi tulajdonosi finanszírozása. A 

közvetlen külföldi források közül az anyabanki finanszírozás tehát nagyobb visszaesést mutat, 

mint a hazai bankok nem külföldi tulajdonosaiktól, hanem egyéb külföldi pénzpiaci 

szereplőktől kapott finanszírozása. 

  

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 


