
 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról a 2016. márciusi adatok alapján 

 

 

Budapest, 2016. április 29. – 2016 márciusában a szezonálisan igazított adatok szerint1 csak a tranzakciókat 

figyelembe véve a háztartások nettó hiteltörlesztők voltak, míg betéteik állománya csekély mértékben 

növekedett. A nem pénzügyi vállalatok tranzakcióból eredően nettó hitelfelvevők voltak, valamint betéteik 

állománya is növekedett.  

 

Tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya szezonálisan igazítva 17,7 milliárd forintos csökkenést 

mutatott. Szezonális igazítás nélkül 16,9 milliárd forintos tranzakciókból eredő csökkenést lehetett megfigyelni, ami 

a devizahitelek 1,6 milliárd forintos, valamint a forinthitelek 15,3 milliárd forintos csökkenésének eredője.   

 

A háztartások betétállománya a tranzakciókból eredően szezonálisan igazítva 3,5 milliárd forinttal, míg szezonális 

igazítás nélkül 8,5 milliárd forinttal nőtt. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 2,7 

milliárd forintos, míg a devizabetétek esetében 5,8 milliárd forintos nettó betételhelyezés történt. 

 

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya csak a tranzakciókat figyelembe véve szezonálisan igazítva 141,6 milliárd 

forinttal, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 121,8 milliárd forinttal nőtt. A szezonálisan nem igazított adatok 

szerint a forinthitelek állománya tranzakcióból eredően 32,8 milliárd forinttal, a devizahitelek állománya pedig 89,0 

milliárd forinttal nőtt. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelintézetek tulajdonában lévő kötvények 

állománya – tranzakciókból eredően – 1,4 milliárd forinttal növekedett.   

 

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

szezonálisan igazított adatok szerint 17,0 milliárd forinttal nőtt, míg a szezonális hatások kiszűrése nélkül 22,0 

milliárd forinttal csökkent. A szezonálisan nem igazított adatok szerint a forintbetétek esetében 7,8 milliárd forintos 

betételhelyezésre, míg devizabetétek esetében 29,8 milliárd forintos nettó betétkivonásra került sor.  

                                                                 

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



 

  

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 márciusban a hitelintézetek mérlegfőösszegének 15,0 százalékát tette ki. 

 

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

 

2016. március

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) 5893,4 15,3 123,2 6031,8 Nem pénzügyi vállalatok (S.11) 5683,3 8,9 -22,0 5670,2

Forinthitel 3279,5 -3,3 32,8 3309,0 Forintbetét 3932,8 0,0 7,8 3940,6

Devizahitel 2581,6 18,5 89,0 2689,1 Devizabetét 1750,5 8,9 -29,8 1729,6

Kötvény 32,2 0,0 1,4 33,6

Egyéb pénzügyi vállalatok 

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

S.129) 1269,3 2,6 -29,5 1242,3

Egyéb pénzügyi vállalatok 

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

S.129) 1859,2 -4,3 -40,3 1814,6

Forinthitel 794,4 0,0 -9,5 784,8 Forintbetét 1496,6 -5,7 -65,5 1425,4

Devizahitel 269,0 2,6 -17,2 254,5 Devizabetét 362,6 1,4 25,2 389,2

Kötvény 205,9 0,0 -2,8 203,0

Központi kormányzat (S.1311) 7170,3 7,1 306,4 7483,9 Központi kormányzat (S.1311) 654,6 0,1 -201,3 453,4

Forinthitel 249,8 0,0 -6,1 243,6 Forintbetét 631,5 0,0 -200,2 431,3

Devizahitel 120,8 1,3 -1,8 120,3 Devizabetét 23,1 0,1 -1,1 22,1

Állampapír 6799,8 5,8 314,3 7119,9

Helyi önkormányzatok (S.1313) 44,0 0,0 -3,8 40,2 Helyi önkormányzatok (S.1313) 522,1 0,1 218,3 740,5

Forinthitel 36,9 0,0 -3,7 33,2 Forintbetét 515,6 0,0 219,8 735,4

Devizahitel 0,2 0,0 -0,1 0,1 Devizabetét 6,5 0,1 -1,4 5,1

Kötvény 6,9 0,0 -0,1 6,9

Háztartások (S.14) 5817,4 -7,7 -16,9 5792,8 Háztartások (S.14) 6921,9 0,5 8,5 6930,9

Forinthitel 5766,6 -8,0 -15,3 5743,3 Forintbetét 5855,0 0,0 2,7 5857,7

Devizahitel 50,9 0,2 -1,6 49,5 Devizabetét 1066,9 0,5 5,8 1073,3

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (belföldieknél)
1795,9 2,9 63,4 1862,2

Külföld (S.2) 3725,7 -8,4 568,8 4286,1 Külföld (S.2) 5572,3 -16,7 -363,8 5191,8

Egyéb eszköz 10740,5 11,8 -1051,0 9701,3 Egyéb forrás 11651,3 29,2 234,3 11914,7

Összes eszköz 34660,6 20,7 -102,9 34578,3 Összes forrás 34660,6 20,7 -102,9 34578,3

  milliárd forint
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