MÓDSZERTANI LEÍRÁS
„A HÁZTARTÁSOK HITELÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA”
CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ
Változások a hitelintézeti adatok tartalmában a 2017. első negyedévi adatközléstől kezdődően
A rezidens hitelintézetek számára 2017-től lehetővé vált az IFRS-ek alkalmazása az egyedi beszámolóik összeállítása, számviteli
nyilvántartásaik vezetése során. Ez indokolttá tette a jegybanki statisztikákhoz használt hitelintézeti adatgyűjtési rendszer
felülvizsgálatát, melynek részeként eltörlésre került a jelen publikáció alapját korábban képező H34 jelű adatszolgáltatás, a szükséges
sorok beépítésre kerültek a hitelintézetek által negyedéves gyakorisággal küldött, elsősorban felügyeleti célú jelentéscsomagba.
Ennek megfelelően lényeges változások történtek a számbavétel, illetve a riportálás módjában, melyeket a következőkben
ismertetünk:
-

-

-

-

megszűnt a hitel-fedezeti arányt vizsgáló tábla bekérése a hitelintézetek részéről, ennek megfelelően a jelen publikációban
3-as és 4-es táblaként szereplő táblakészletekben az adatok 2016 IV. negyedéve után már nem kerülnek publikálásra.
Amennyiben visszamenőleges módosítás történik valamely adatszolgáltató részéről, az adatok visszamenőleg frissülni
fognak.
az önálló vállalkozóknak nyújtott gépjárműhitelek statisztikai módszertani okokból 2017 I. negyedévétől kezdődően nem a
gépjárműhitelek, hanem az egyéb hitelek között szerepelnek a publikációban.
a fizetési késedelmeket részletező 2-es táblákban az átstrukturált hitelek tekintetében látható jelentős csökkenés az
átstrukturált fogalom változására vezethető vissza. A korábbi, 2017. előtti szigorúbb rendelkezés szerint ebben a
kategóriában kellett tartani az átstrukturált kitettségeket a követelés lejártáig, azonban a 2017. január 1-től hatályos
39/2016 (X.11.) MNB rendelet szerint a hitelintézeteknek lehetőségük van bizonyos feltételek fennállása esetén az
átstrukturált minősítés megszűntetésére.
a háztartási szektor részére nyújtott hitelállományok alakulását részletező 5-ös táblákban 2017 I. negyedévében jelentős
egyéb állományváltozások látszanak. Ennek okai a következők:
o itt jelenik meg az IFRS-re átálló hitelintézetek tekintetében hiteltípusonként a teljes hitelállományra vonatkoztatva
az IFRS-re történt átállás hatása, ami a hitelállományok magyar számviteli szabályoktól eltérő számbavétele miatt
keletkezik (amortizált bekerülési érték, effektív kamatláb, valós érték, stb. alkalmazása, forintosítás magyar
számviteltől eltérő kezelése) – ez a jelentős különbözet egyszeri, kifejezetten az áttérés időszakát érinti;
o módosítják az egyéb állományváltozások értékét az IFRS—re átálló hitelintézetek esetén az előző pontban
részletezett tételek a folyósított és törlesztett állományok tekintetében, mivel ezekben az oszlopokban a tényleges
pénzmozgás összegét kell jelenteniük a hitelintézeteknek, nem a kapcsolódó IFRS állományváltozásokat – ez a
kisebb mértékű különbözet minden negyedévben meg fog jelenni a továbbiakban;
o a korábbi gyakorlatnak megfelelően itt jelennek meg a publikációban szereplő adatszolgáltatói kör éves
gyakorisággal esedékes felülvizsgálata alapján a publikálandó körbe újonnan bekerülő hitelintézetek nyitó
állományai – ez kifejezetten az adott év első negyedévére vonatkozó publikációját érinti (a publikációba bekerülő
hitelintézetek köre változatlanul értékhatárhoz kötött a külföldi hitelintézetek fióktelepeként működő
hitelintézetek esetén);
o emelik továbbá az egyéb állományváltozások értékét a tárgynegyedévben a hitelintézeti szektoron kívülről történt
beolvadások – ez bármely későbbi időszakban is megtörténhet.
o 2017-től kezdve az egyéb állományváltozás oszlop tartalmazza az árfolyamváltozásból eredő állományváltozásokat
is.
szintén az IFRS átállás miatt eltérés látszik 2017 I. negyedévétől kezdődően a cash-flowk esedékesség szerinti bontását
mutató 6-os táblákból összesített hitelállomány és a többi táblában látható összesített hitelállomány adatok között. Ennek
oka szintén az IFRS-re történt átállás: a 6-os táblákban a tényleges jövőbeni pénzmozgások adatai jelentendők – tehát
amekkora összeget az ügyfélnek fizetnie kell –, míg a 2., illetve 5. táblákban a záró állomány az IFRS-nek megfelelő bruttó
könyv szerinti érték az IFRS-re átálló hitelintézetek esetén, amit befolyásolnak az előző pontban részletezett tényezők.

•

1. A PUBLIKÁCIÓ JELLEMZŐI, AZ ADATOK TARTALMA
A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetételéről szóló stabilitási statisztikai adatközlés célja, hogy
tájékoztatást adjon a bankrendszer háztartási hitelportfóliójának minőségéről. Az e szektornak nyújtott hitelek
állománya közismerten jelentős részét képezi a hitelintézetek kockázatvállalásának, így alakulásának vizsgálata
fontos szerepet játszik a pénzügyi szektor stabilitásának elemzésében.
A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele című adatközlés negyedévente, a publikációs
naptárban megjelölt időpontokban jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
A publikáció alapjául szolgáló adatok forrását a bankok, szakosított hitelintézetek és a 100 milliárd forintot
meghaladó mérlegfőösszegű EGT fióktelepek adatszolgáltatói kör által az MNB-nek negyedéves gyakorisággal
teljesített adatszolgáltatások képezik.

2. AZ ADATKÖZLÉS SZERKEZETE, AZ ADATOK TARTALMA
A publikáció az előző pontban említett adatszolgáltatói kör háztartási hitelportfóliójáról terméktípusonként ad
információt minősítési kategóriák és fizetési késedelem szerint, ezen kívül bemutatásra kerül hitel-fedezet arány (LTV
= loan to value) szerinti megoszlásban a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó
tárgynegyedévi folyósítás és a fennálló tőketartozás. A hitel-fedezet arány a hitel arányát mutatja a fedezetül
szolgáló ingatlan értékéhez viszonyítva (bruttó hitel/a fedezetül szolgáló ingatlan értéke). Az adatközlés továbbá
bemutatja a háztartásoknak nyújtott hitelek állományának változásait, valamint a hátralévő futamidejére jutó cashflow-k esedékesség szerinti bontását.
Bruttó érték alatt a beszerzési, bekerülési, nyilvántartási – értékvesztésekkel, céltartalékkal nem csökkentett,
értékelési különbözettel nem módosított – érték értendő a magyar számviteli előírásokat alkalmazó hitelintézetek
esetén. Az IFRS-re áttért hitelintézetek tekintetében a bruttó könyv szerinti érték az amortizált bekerülési értéken
vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelek esetében a halmozott értékvesztéssel
nem csökkentett könyv szerinti értéket, míg az eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek esetében a
hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összegével nem módosított könyv szerinti értéket
jelenti.
Nettó értéknek a könyv szerinti bruttó érték értékvesztéssel csökkentett, illetve értékelési különbözettel módosított
összege minősül.

2.1. A háztartási hitelportfólió megoszlása minősítési kategóriák szerint és a szerződések
száma
A publikáció ezen részében a különböző hiteltípusok kerülnek bemutatásra minősítési kategóriák szerinti bontásban.
A táblában a bruttó és nettó értékek egyaránt feltüntetésre kerülnek. A minősítési kategóriák összhangban állnak a
hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
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sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt előírások alapján képzendő minősítési
kategóriákkal.
Mivel az MNB a háztartási hitelek 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt előírások alapján képzendő
minősítési kategóriák szerinti megoszlásáról 2015-től kezdve nem gyűjt adatokat, az 1-es táblák ettől az időszaktól
kezdve nem frissülnek. Az 1-es táblák adatai csak visszamenőleges adatrevízió esetén módosulnak. 2015-től kezdve a
szerződések számára vonatkozó adatokat a 6-os számozású táblák tartalmazzák.

2.2. A háztartási hitelportfólió megoszlása fizetési késedelem szerint
A táblák a portfólió fizetési késedelem szerinti megoszlását mutatják be, amelynek alapját a 2009-2010-es időszakra
vonatkozóan a kockázatvállalás típusonkénti (ügylet típusonkénti) besorolás képezi. Ez azt jelenti, hogyha az
ügyfélnek két, azonos ügylettípusú hitele van, akkor mindkét hitel állománya a régebben lejárt hitel alapján kerül
besorolásra. (Például: az ügyfélnek van két folyószámlahitele, az egyik késedelmes, a másik nem. Ebben az esetben
mindkét hiteltípus késedelmesnek minősül. Ha azonban az ügyfélnek van egy késedelmes folyószámlahitele és egy
nem késedelmes lakáshitele, a lakáshitelt - lévén más terméktípusba tartozik - nem minősítik késedelmesnek.) Tehát
a hitelintézetek ügyfeleivel szembeni kockázatvállalás állománya kockázatvállalás típusonként a legrégebben lejárt
követelés szerint lett besorolva.
Legrégebbi lejáratnak minősül az a lejárt tőke- vagy kamatkövetelés rész, amelyet az ügyfél a szerződés szerint még
nem teljesített, attól függetlenül, hogy a 30 napon túl lejárt kamatköveteléseket a számviteli szabályok szerint
függővé kell tenni, és nem szabad a követelések között szerepeltetni.
2011-től a besorolás alapja megváltozott. Ettől kezdve szerződésenként történik az állományok késedelmi
kategóriákba történő besorolása.
A publikációban a devizakölcsöntv.-ben1 meghatározott nem teljesítő devizahitelek forintra váltása kapcsán
folyósított forinthitelek állománya átstrukturált hitelként szerepel, míg a gyűjtőszámla-hiteleket és a gyűjtőszámla
hitel alapjául szolgáló devizahitelek állományát 2014-ig nem tekintjük átstrukturált hitelnek.
2015-től az átstrukturált állományok közt jelennek meg azok a gyűjtőszámla hitelek alapjául szolgáló devizahitelek
illetve ezekhez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel állományok, amelyek esetében a devizahitel a gyűjtőszámlahitel
igénylést megelőzően is átstrukturált volt (vagy azóta ténylegesen átstrukturálásra került).
A 2014. évi LXXVII. törvény értelmében végrehajtott forintosítás nem minősül átstrukturálásnak, ezért a 2-es
táblákon a forintosított hitelek csak akkor szerepelnek az átstrukturált állományok között, ha azok korábban is
átstrukturáltak voltak, vagy a forintosítás óta átstrukturálásra kerültek.
2019. I. negyedévtől kezdve a késedelem nélküli és 30 napon belüli késedelemben lévő állományokat összevontan
jelenítjük meg.

1

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a
továbbiakban: devizakölcsöntv.)
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2.3. A tárgynegyedévben folyósított lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek
megoszlása hitel-fedezet arány (LTV) és hitelcél szerint
A táblákban a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek tárgynegyedévi folyósításának hitel-fedezet arány
szerinti megoszlása található, ahol a 2009-2010-es időszakra vonatkozóan a fedezetül szolgáló ingatlanok értékét a
hitelbiztosítéki érték adja, 2011-től viszont a fedezet értéke a piaci érték alapján kerül meghatározásra. A piaci érték
jellemzően magasabb a hitelbiztosítéki értéknél, így a módszertani változás eredményezheti az alacsonyabb LTV
értékeket. 2014-től az LTV arány számításnál a fedezetül szolgáló ingatlan értékének meghatározásakor az idegen
terheket (jelzálogterhelés esetén az előző ranghelyeken szereplő bejegyzéseket) is figyelembe kell venni. Abban az
esetben, ha több hitel mögött fedezetként ugyanaz az ingatlan áll, akkor a fedezetül szolgáló ingatlan piaci értéke a
hitelek állományainak arányában kerül meghatározásra. Amennyiben több ingatlan áll egy hitel mögött, akkor az
ingatlanok együttes piaci értékét kell figyelembe venni az LTV arány meghatározásánál.
A táblák ezen kívül tartalmazzák a lakáshitelek folyósítási adatainak hitelcél szerinti megoszlását is.
A 2.2-es pontban említett automatikus forintosítás nem minősül folyósításnak, ezért a 3-as táblákon a folyósítások
közt nem jelennek meg az így forinthitellé váló állományok. A program keretében nyújtott új, kiváltó hitelek azonban,
az általános elveknek megfelelően a folyósítások közt szerepelnek.
Mivel az MNB a hitel-fedezet aránnyal kapcsolatban 2017-től kezdve nem gyűjt a korábbi struktúrában adatokat, a 3as és 4-es táblák ettől az időszaktól kezdve nem frissülnek, ezen táblák adatai csak visszamenőleges adatrevízió
esetén módosulnak.

2.4. A tárgynegyedévben fennálló tőketartozás a lakáscélú és a szabad felhasználású
jelzáloghitelekre vonatkozóan hitel-fedezet arány (LTV) szerint
A táblákban a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek tárgynegyedévi fennálló tőketartozásának hitelfedezet arány szerinti megoszlása található. A fedezetül szolgáló ingatlan értékelésére a 2.3 pontban megadott
információk vonatkoznak.
Az adatok bruttó értékek.
Mivel az MNB a hitel-fedezet aránnyal kapcsolatban 2017-től kezdve nem gyűjt a korábbi struktúrában adatokat, a 3as és 4-es táblák ettől az időszaktól kezdve nem frissülnek, ezen táblák adatai csak visszamenőleges adatrevízió
esetén módosulnak.

2.5. A háztartási szektor részére nyújtott hitelek állományának alakulása
A táblák a háztartási szektor hitelállományához kapcsolódó állományváltozásokat mutatják be. A devizahitel adatok
forintban kifejezett értékének meghatározása a tárgynegyedév végére vonatkozó MNB hivatalos devizaárfolyamon
történik. A táblák a 2017 előtti időszakra nem tartalmazzák az árfolyamváltozásból fakadó átértékelődéseket. Az
egyéb állományváltozás oszlop 2012-től a többi oszlopban nem nevesített változásokat (pl. kamattőkésítés,
átsorolás), illetve 2017-től az árfolyamváltozásból adódó állományváltozásokat is tartalmazza.
4/7

A táblák 2009 I. negyedévétől 2011 I. negyedévéig adatminőségi okokból csak a 8 nagybank adatát tartalmazzák. Az
ezt követő időszaktól kezdődően - 2011 első negyedévét ismételten bemutatva - a teljes jelentői kör adatát
közzétesszük. A 8 nagybank meghatározása a 2011. decemberi mérlegfőösszeg alapján történik. A publikáció alapját
képező adatszolgáltatás jelentői körét a bankok, szakosított hitelintézetek és a külföldi hitelintézetek 100 milliárd
forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező magyarországi fióktelepei alkotják.
Az egyes hiteltípusokat bemutató táblák adattartalma a következő: minden hiteltípus esetén (lakáscélú-, szabad
felhasználású jelzálog-, személyi-, gépjármű-, folyószámla-, áruvásárlási- és egyéb fogyasztási-, valamint egyéb
hitelek) a tárgyidőszak elején és végén fennálló tőketartozás és törlesztés adatok 2009 első negyedévétől, illetve a
leírt- és eladott követelésekre vonatkozó adatok 2011 első negyedévéttől szerepelnek a publikációban. A lakáscélú(forint piaci kamatozású és egyéb, támogatott forint és deviza egyaránt) és szabad felhasználású jelzáloghitelek
(forint és deviza) esetén a fentieken túl a tárgynegyedévi folyósítások 2009 első negyedévétől kerülnek bemutatásra.
Az 5.10-es és 5.11-es táblák a folyószámlahitelek folyósítás és tőketörlesztés adatait 2012-től szerződésenként nettó
módon tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az adott folyószámlahitel állománya az előző negyedévhez
képest nőtt, ott a változás a folyósítás oszlopban, míg csökkenés esetén a törlesztés oszlopban jelenik meg.
A nem teljesítő devizahitelek állományának csökkenését, a forintra váltás kapcsán a forinthitelek állományának
növekedését, valamint a gyűjtőszámlahitelek állományának változását az 5-ös számú táblák ”Egyéb
állományváltozás”

oszlopa

tartalmazza.

A

konverzióhoz

kapcsolódó

hitelelengedést

a

devizahitelek

tárgynegyedévben leírt tőkekövetelései között mutatjuk be.
A végtörlesztésből eredő állományváltozás szintén megjelenik az 5-ös számozású táblákban. A monetáris
statisztikával szemben - ahol a végtörlesztés hatása teljes egészében a tranzakciók között szerepel - a publikáció 5-ös
számú tábláin a „Tárgynegyedévi tőketörlesztés összesen” és az „ebből: előtörlesztés” oszlopokban a rögzített
árfolyamon való törlesztés jelenik meg, míg a rögzített- és az időszak végi árfolyam különbözetéből adódó veszteség
a „Tárgynegyedévben leírt tőkekövetelés” oszlopban kerül bemutatásra.
Az 5.15-ös tábla „Tárgynegyedévi tőketörlesztés összesen” oszlopa 2012 előtt a folyószámla hitelek tőketörlesztéseit
nem tartalmazza.
2015-től az MNB a tárgynegyedévben eladott követeléseket a 250/2000. kormányrendelet szerinti minősítési bontás
nélkül gyűjti, ezért ezek az idősorok ettől kezdve a publikációban összesítve jelennek meg.
A 2014. évi LXXVII. törvény értelmében végrehajtott forintosítás és a 2014. évi XXXVIII. törvény értelmében történt
elszámolás a következőképp jelenik meg az idősorokban: az érintett devizahitelek automatikus forintra váltásának
hatását az 5-ös táblák egyéb állományváltozás oszlopa mutatja be. A devizahitelek állománycsökkenése a
tárgynegyedév

végére vonatkozó MNB

hivatalos devizaárfolyamon jelenik meg, míg a forinthitelek

állománynövekedése a 2014. évi LXXVII. törvény által rögzített árfolyamon kerül bemutatásra.
Az elszámolás tőketartozás csökkentő hatása az 5-ös táblákon az előtörlesztések részeként szerepel.
Az „Egyéb állományváltozás” oszlop tartalmát bővebben a jelen Leírás elején található keretes írás részletezi.

2.6. A háztartási hitelállományok hátralévő futamidejére jutó cash-flow-k esedékesség szerinti
bontása és a szerződések száma
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A táblák a háztartásoknak nyújtott hitelállományokhoz kapcsolódó diszkontálatlan cash flow-kat mutatják be
esedékességig hátralévő futamidő és termékek szerinti megbontásban.
A lejárt oszlopban az esedékességi időpontig rendezésre nem került, azaz lejárt tételek kerültek kiemelésre. A többi
oszlopban a vonatkozási időpontban még nem lejárt tételek, az esedékesség időpontjáig hátralévő futamidő szerint
vannak kimutatva. A halasztott fizetésű lakáscélú és tandíjhitelek esetében a tőkésített kamatok, amelyekre a Hitkr.
szerint céltartalékot kell képezni, az esedékesség szerinti bontásban nem szerepelnek.
A lejárat nélküli oszlopban a konkrét esedékességi időponttal nem rendelkező eszköztételek szerepelnek.
A folyószámlahitelekhez kapcsolódó cash flow-t esedékesség szerint bemutató 6.10-es és 6.11-es táblákban
módszertani okokból minden cash flow tételt éven belül esedékesnek tekintünk. Az esedékességi időponttal nem
rendelkező és az esedékességig több, mint 1 év hátralévő futamidővel rendelkező cash flow tételek a 91-365 napos
hátralévő futamidejű tételekkel együtt szerepelnek a kimutatásban.

3. A

JELZÁLOGHITELEKEN KÍVÜLI EGYÉB
SZEREPELTETÉSE AZ ADATKÖZLÉSBEN

FOGYASZTÓI

HITELEK

FORINTOSÍTÁSÁNAK

A 2015. évi CXLV. törvény értelmében végrehajtott automatikus forintosítás a publikáció 5-ös tábláin egyéb
állományváltozásként jelenik meg – a deviza állományok kivezetése negatív, a forint állományok növekedése pozitív
előjellel. A deviza állományok kivezetése negyedév végi MNB árfolyamon, míg a forint állományok növekedése a
2015. évi CXLV. tv. 12 § (1) pontjában meghatározott árfolyamon kerül bemutatásra. A törvény 12. § (2) és a 16. § (1)
pontja szerinti, fogyasztóval szembeni elengedések összege az 5-ös táblák közül a forint állományokat bemutató
idősorokban, a tárgynegyedévben leírt tőkekövetelések közt jelenik meg.
Az automatikus forintosítás nem minősül átstrukturálásnak, ezért a 2-es táblákon a forintosított hitelek csak akkor
szerepelnek az átstrukturált állományok között, ha azok korábban is átstrukturáltak voltak, vagy a forintosítás óta
átstrukturálásra kerültek.

4. A 44/2019 (III.12) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN A LAKOSSÁGI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A
BABAVÁRÓ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN NYÚJTOTT HITELEK (ÚN. BABAVÁRÓ
HITELEK) SZEREPELTETÉSE AZ ADATKÖZLÉSBEN
Az ún. babaváró hiteleket – a többi monetáris statisztikai adatközléssel konzisztens módon – az áruvásárlási és egyéb
fogyasztási hitelek között mutatjuk ki a publikációban (2.12., 5.12. és 6.12. táblák). Abban az esetben, ha a babaváró
hitelt egy másik, fennálló hitel előtörlesztésre használja az ügyfél, akkor a kiváltás tárgynegyedévi törlesztésként és
ebből előtörlesztésként jelenik meg az 5-ös számú, állományok változását bemutató táblákban. A második és
harmadik gyermek születéséhez kötődő („gyermekvállalási”) támogatás tőketartozás csökkentő hatását ugyancsak a
tárgynegyedévi törlesztések és ebből előtörlesztések mutatjuk ki.
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5. KAPCSOLAT A MONETÁRIS MÉRLEG, A PRUDENCIÁLIS ÉS EGYÉB STATISZTIKÁKKAL
A publikáció adatai megjelennek más, főleg monetáris statisztikai és prudenciális tárgyú publikációkban is.
„A monetáris pénzügyi intézmények mérlegei és a pénzmennyiségek” megnevezésű adatközlésben is bemutatásra
kerül a háztartási hitelportfolió változása, hiteltípus, devizanem és eredeti lejárat szerint, azonban a hiteltípusok és
az állományváltozás összetevőinek bontása nem olyan részletes, mint a jelen publikációban.
„A háztartásoknak nyújtott fogyasztási hitelek állománya a felhasználás célja szerinti részletezésben” című publikáció
a különböző fogyasztási hiteltípusok alakulásáról ad információt devizanem és eredeti lejárat szerinti bontásban.
„A lakáscélú hitelek állománya szektor, lejárat és deviza szerinti bontásban” nevű adatközlés pedig a lakáshitelek
alakulásába ad betekintést, a háztartási szektoron kívül a nem pénzügyi vállalatok lakáshiteleinek állományát is
bemutatva.
A „Hitelintézetek összesen” című publikációban is bemutatásra kerül a háztartási hitelportfólió minősítés (2014. év
végéig), fizetési késedelem és hátralévő lejárat szerinti összetétele. Azonban a jelen publikáció fizetési késedelem
szerinti összetételt bemutató táblája részletesebb késedelmességi bontásban nyújt információt a bruttó
hitelállományról. Emellett háztartási hitelek esetén a nettó állományadatok is publikálásra kerülnek.
Azonban mind a négy adatközlés a jelen publikációtól eltérő adatszolgáltatói körre vonatkozik, mivel azok
tartalmazzák a szövetkezeti hitelintézetek és a külföldi hitelintézetek 100 milliárd forintot meg nem haladó
mérlegfőösszeggel rendelkező magyarországi fióktelepeinek adatait is.
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