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Bankügyletek 

60. lecke 



Hitelintézetek mérlege 

A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek 

Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 

Értékpapírok Hosszú lejáratú kötelezettség 

Hátrasorolt kötelezettség 

Követelések E. Céltartalék 

Készletek F. Saját tőke 

B. Befektetett eszközök Jegyzett tőke 

Befektetett pénzügyi eszközök Tőketartalék 

Immateriális javak Eredménytartalék 

Tárgyi eszközök Általános tartalék 

Mérleg szerinti eredmény 

C. Aktív időbeli elhatárolás G. Passzív időbeli elhatárolás 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN 



  

 Passzív bankügyletek során a hitelintézet passzívái keletkeznek 

 Formái: 

– Hitelfelvétel az MNB-től: refinanszírozási hitelnyújtás 

– Hitelfelvétel hitelintézettől: bankközi hitelek, legjövedelmezőbb, rövid 

lejáratú hitelek 

• Repo hitelek: egy napos (overnight) hitelügylet, amelynek tárgya 

– Meghatározott értékpapírok (állampapírok) meghatározott 

árfolyamon történő eladása, 

– Előre meghatározott későbbi időpontban, előre meghatározott 

árfolyamon történő visszavásárlása. 

– A hitelintézet értékpapírt ad el, pótlólagos pénzforráshoz jut, 

kötelezettségei nőnek. 



– Banki értékpapírok kibocsátása: hitelviszonyt illetve követelést 

megtestesítő értékpapírok 

• Kötvény, letéti jegy 

• Az értékpapír megvásárlója kölcsönt nyújt a hitelintézetnek 

• A hitelintézetnek kötelezettségei keletkeznek  

– Betétgyűjtés a gazdaság szereplőitől 

• Betétgyűjtéssel idegen tőkét csak a hitelintézetek szerezhetnek 

– Betétgyűjtés: mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra 

vagy meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel 

történő elfogadása visszafizetési kötelezettséggel 

– Megtakarítás: személyek (természetes személyek, jogi személyek, jogi 

személyeség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szerveztek) 

adózott jövedelmének az a része, amit nem fordítanak végső 

fogyasztásra. 

– Betéti kamat: a betétesnek a betét után fizetendő díj 

 

 



 Aktív bankügyletek során a banknak követelései 

keletkeznek 

 Formái: 

– a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez az 

MNB-nél 

– Hitelnyújtás hitelintézeteknek 

– Értékpapír vásárlás 

– Hitelnyújtás vállalkozóknak 

– Hitelnyújtás szervezeteknek 

– Hitelnyújtás lakosságnak 

 

 



Hitel fogalma, formái, hiteldíj 
 Hitel: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru 

átengedése meghatározott időtartamra és lejáratra, 
kamatfizetés ellenében 

– Bankhitelszerződés 

– Bankkölcsön 

– Kereskedelmi hitel 

– Kölcsön feltételei 

• Ügyleti kamat 

• Késedelmi kamat 

• Kamat jellegű díjtétel 

• Költségtérítés  

– Hitelek csoportosítása  

 



Köszönöm a figyelmet! 


