
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról a 2020. áprilisi adatok alapján 

 

Budapest, 2020. június 11. – 2020 áprilisában a szezonálisan igazított adatok szerint - csak a tranzakciókat 

figyelembe véve – a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, valamint betétállományuk is növekedett. A nem 

pénzügyi vállalatok hiteleinek és betéteinek állománya egyaránt csökkent. 

Tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya szezonálisan igazítva 50,0 milliárd forintos, míg szezonális 

igazítás nélkül 50,1 milliárd forintos növekedést1 mutatott. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a 

forinthitelek állománya 50,5 milliárd forinttal növekedett, míg a devizahitelek állománya lényegében nem 

változott, 0,4 milliárd forinttal csökkent. 

A babaváró hitelek2 április végén fennálló állománya 675,9 milliárd forint volt. 
 

A háztartások betétállománya tranzakciókból eredően szezonálisan igazítva 386,3 milliárd forintos, míg szezonális 

igazítás nélkül 405,5 milliárd forintos növekedést3 mutatott. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a 

forintbetétek esetében 396,5 milliárd forintos, míg a devizabetétek esetében 8,9 milliárd forintos nettó 

betételhelyezés történt. 

 

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya - csak a tranzakciókat figyelembe véve - szezonálisan igazítva 33,2 

milliárd forintos, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 65,3 milliárd forintos csökkenést1 mutatott. A 

szezonálisan nem igazított adatok szerint tranzakcióból eredően a forinthitelek állománya 36,9 milliárd forinttal 

nőtt, a devizahitelek állománya pedig 102,2 milliárd forinttal csökkent. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, 

a hitelintézetek tulajdonában lévő kötvények állománya tranzakcióból eredően 3,1 milliárd forinttal csökkent. 

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

szezonálisan igazított adatok szerint 53,7 milliárd forinttal, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 124,9 milliárd 

forinttal csökkent. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 51,0 milliárd forintos, míg a 

devizabetétek esetében 73,8 milliárd forintos nettó betétkivonás volt megfigyelhető. 

 

1 Az adatokban tükröződik a járványhelyzet és az arra hozott kormányzati intézkedések (például fizetési moratórium) hatása. 
2 A 44/2019 (III.12) Kormányrendelet alapján a lakossági ügyfelek számára a babaváró támogatáshoz kapcsolódóan nyújtott hitelek.  

A babaváró hitelek fennálló állományát tartalmazó idősor elérhető honlapunkon az „A háztartásoknak nyújtott fogyasztási hitelek állománya a 

felhasználás célja szerinti részletezésben” publikáció 3.1 táblájában. 
3 A háztartási folyószámlabetétek jelentős növekedését részben a május elsejei munkaszüneti nap miatt áprilisra előrehozott kifizetések (pl. 

munkabérek) egyszeri hatása okozza. 

https://www.mnb.hu/letoltes/hu0708-fogyasztasihitelek.xls
https://www.mnb.hu/letoltes/hu0708-fogyasztasihitelek.xls


 

  

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 2020 áprilisában a hitelintézetek mérlegfőösszegének 13,8 százalékát tette ki. 

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

2020. április

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) 9 246,3 -68,8 -68,4 9 108,8  Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 9 834,0 -45,1 -124,9 9 664,0
Forinthitel 4 947,1 -3,9 36,9 4 980,1 Forintbetét 6 736,1 0,0 -51,0 6 685,0
Devizahitel 4 093,0 -67,1 -102,2 3 923,7 Devizabetét 3 097,9 -45,1 -73,8 2 979,0
Kötvény 206,2 2,3 -3,1 205,0

 Egyéb pénzügyi vállalatok

 (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) 1 532,0 -7,7 1,6 1 525,8

 Egyéb pénzügyi vállalatok

 (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) 2 602,5 -6,5 -107,2 2 488,8
Forinthitel 1 070,8 0,0 2,2 1 072,9 Forintbetét 1 807,6 0,0 -101,3 1 706,2
Devizahitel 456,3 -7,7 -0,7 447,9 Devizabetét 794,9 -6,5 -5,9 782,6
Kötvény 4,9 0,0 0,1 5,0

 Központi kormányzat (S.1311) 9 269,5 68,8 233,6 9 571,9  Központi kormányzat (S.1311) 382,7 -0,2 45,6 428,1
Forinthitel 319,6 0,0 -2,4 317,2 Forintbetét 367,0 0,0 45,8 412,7
Devizahitel 224,2 -3,8 -0,3 220,1 Devizabetét 15,7 -0,2 -0,2 15,4
Állampapír 8 725,7 72,6 236,3 9 034,6

 Helyi önkormányzatok (S.1313) 182,7 0,0 0,2 182,9  Helyi önkormányzatok (S.1313) 921,5 -0,1 -122,9 798,6
Forinthitel 181,9 0,0 0,2 182,0 Forintbetét 916,5 0,0 -122,8 793,7
Devizahitel 0,0 0,0 0,0 0,0 Devizabetét 5,0 -0,1 -0,1 4,8
Kötvény 0,8 0,0 0,0 0,9

 Háztartások (S.14) 7 340,0 -3,5 50,1 7 386,7  Háztartások (S.14) 9 772,2 -20,1 405,5 10 157,6
Forinthitel 7 308,7 -2,9 50,5 7 356,3 Forintbetét* 8 375,9 0,0 396,5 8 772,4
Devizahitel 31,3 -0,5 -0,4 30,4 Devizabetét 1 396,3 -20,1 8,9 1 385,2

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 (belföldieknél)
2 107,4 -1,1 -27,1 2 079,2

 Külföld (S.2) 8 136,4 -82,3 66,1 8 120,1  Külföld (S.2) 6 727,8 -76,2 -245,5 6 406,1

 Egyéb eszköz 11 148,1 9,0 -678,0 10 479,1  Egyéb forrás 14 506,9 64,8 -218,4 14 353,0

Összes eszköz 46 855,1 -84,5 -394,8 46 375,3 Összes forrás 46 855,1 -84,5 -394,8 46 375,3

  milliárd forint

 
* A háztartási folyószámlabetétek jelentős növekedését részben a május elsejei munkaszüneti nap miatt áprilisra előrehozott kifizetések (pl. 

munkabérek) egyszeri hatása okozza. 

* Mind a háztartási, mind pedig a nem pénzügyi vállalati hitelek tranzakciós adataiban tükröződik a járványhelyzet és az arra hozott kormányzati 

intézkedések (például fizetési moratórium) hatása. 
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