
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról a 2018. októberi adatok alapján 

 

Budapest, 2018. december 3. – 2018 októberében a szezonálisan igazított adatok szerint, csak a tranzakciókat 

figyelembe véve mind a háztartások, mind pedig a nem pénzügyi vállalatok hitel- és betétállománya egyaránt 

növekedett. 

Tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya szezonálisan igazítva 71,8 milliárd forintos, míg szezonális 

igazítás nélkül 61,7 milliárd forintos növekedést mutatott. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a 

forinthitelek állománya 62,3 milliárd forinttal nőtt1, míg a devizahitelek állománya 0,6 milliárd forinttal csökkent. 

A háztartások betétállománya tranzakciókból eredően szezonálisan igazítva 109,1 milliárd forintos, míg szezonális 

igazítás nélkül 158,2 milliárd forintos növekedést mutatott. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a 

forintbetétek esetében 153,9 milliárd forintos2, míg a devizabetétek esetében 4,2 milliárd forintos nettó 

betételhelyezés történt. 

 

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya - csak a tranzakciókat figyelembe véve - szezonálisan igazítva 93,3 

milliárd forintos, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 117,8 milliárd forintos növekedést mutatott. A 

szezonálisan nem igazított adatok szerint tranzakcióból eredően a forinthitelek állománya 67,3 milliárd forinttal, 

míg a devizahitelek állománya 50,5 milliárd forinttal nőtt. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelintézetek 

tulajdonában lévő kötvények állománya tranzakcióból eredően ugyancsak nőtt, 0,2 milliárd forinttal. 

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

szezonálisan igazított adatok szerint 122,7 milliárd forinttal, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 217,8 milliárd 

forinttal nőtt. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 119,5 milliárd forintos, míg a 

devizabetétek esetében 98,4 milliárd forintos nettó betételhelyezésre 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 közölt tranzakciós adatok tartalmazzák az október hónap során a hitelintézeti körön kívülről a hitelintézetek mérlegébe bekerülő, illetve a 

hitelintézetek által a hitelintézeti körön kívülre eladott hitelekkel összefüggő tranzakciókat is. 
2 A háztartási folyószámlabetétek jelentős állományváltozásának egyik fő oka az október végi hosszú hétvége miatt előrehozott kifizetések (pl. 

fizetések átutalása) egyszeri hatása. 

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


 

  

A külföldi kötelezettségek állománya 2018 októberében a hitelintézetek mérlegfőösszegének 14,9 százalékát tette 

ki. 

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

2018. október

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) 7 401,2 6,8 118,0 7 525,9  Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 8 147,8 19,8 217,8 8 385,5
Forinthitel 4 172,6 1,9 67,3 4 241,8 Forintbetét 5 730,5 0,7 119,5 5 850,7
Devizahitel 3 144,4 5,3 50,5 3 200,3 Devizabetét 2 417,3 19,1 98,4 2 534,8
Kötvény 84,1 -0,4 0,2 83,8

 Egyéb pénzügyi vállalatok

 (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) 1 233,8 -4,0 -41,6 1 188,1

 Egyéb pénzügyi vállalatok

 (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) 2 000,2 5,1 31,5 2 036,9
Forinthitel 889,3 -4,5 -43,1 841,7 Forintbetét 1 403,7 0,0 47,7 1 451,5
Devizahitel 341,4 0,4 -0,5 341,3 Devizabetét 596,4 5,1 -16,2 585,4
Kötvény 3,1 0,0 2,0 5,0

 Központi kormányzat (S.1311) 9 168,4 -13,0 -178,0 8 977,3  Központi kormányzat (S.1311) 333,1 0,2 8,3 341,6
Forinthitel 335,3 0,5 8,6 344,3 Forintbetét 320,3 0,0 9,1 329,4
Devizahitel 34,2 0,1 0,0 34,3 Devizabetét 12,8 0,2 -0,8 12,2
Állampapír 8 798,9 -13,6 -186,5 8 598,8

 Helyi önkormányzatok (S.1313) 138,7 0,1 -2,7 136,0  Helyi önkormányzatok (S.1313) 981,6 0,0 -171,3 810,3
Forinthitel 131,4 0,0 -0,2 131,2 Forintbetét 977,1 0,0 -171,5 805,6
Devizahitel 3,7 0,0 0,0 3,7 Devizabetét 4,5 0,0 0,2 4,7
Kötvény 3,6 0,1 -2,6 1,1

 Háztartások (S.14) 6 060,5 -10,4 61,7 6 111,8  Háztartások (S.14) 8 458,2 9,0 158,2 8 625,4
Forinthitel* 6 022,2 -9,9 62,3 6 074,6 Forintbetét** 7 294,4 0,0 153,9 7 448,4
Devizahitel 38,3 -0,6 -0,6 37,1 Devizabetét 1 163,8 8,9 4,2 1 177,0

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

(belföldieknél)
1 661,2 -2,4 71,0 1 729,7

 Külföld (S.2) 7 064,8 52,2 424,5 7 541,5  Külföld (S.2) 5 829,5 54,2 80,3 5 964,1

 Egyéb eszköz 8 595,4 102,6 -150,4 8 547,6  Egyéb forrás 12 251,0 48,4 -164,4 12 135,0

Összes eszköz 39 662,6 134,3 231,4 40 028,3 Összes forrás 39 662,6 134,3 231,4 40 028,3

  milliárd forint

 
 

  * A közölt tranzakciós adatok tartalmazzák az október hónap során a hitelintézeti körön kívülről a hitelintézetek mérlegébe bekerülő, illetve a 

hitelintézetek által a hitelintézeti körön kívülre eladott hitelekkel összefüggő tranzakciókat is. 

 ** A háztartási folyószámlabetétek jelentős állományváltozásának egyik fő oka az október végi hosszú hétvége miatt előrehozott kifizetések (pl. 

fizetések átutalása) egyszeri hatása. 
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