
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a 2015. decemberi adatok 
alapján1 

 

Budapest, 2016. január 29. – 2015. decemberben a háztartások által felvett új forint lakáscélú hitelek átlagos 

hitelköltség mutatója enyhén, míg a szabad felhasználású jelzáloghiteleké összetétel-hatás következtében 

nagyobb mértékben növekedett. A nem pénzügyi vállalatok 1 millió euro feletti forint és euro hiteleinek átlagos 

kamatlábai emelkedtek a tárgyhónapban.  

2015. decemberben a háztartások által felvett új forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója enyhén, míg 

a szabad felhasználású jelzáloghiteleké összetétel-hatás következtében nagyobb mértékben növekedett. A személyi 

hitelek átlagos hitelköltség mutatója változatlan sziten maradt. A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél és 

személyi hiteleknél csökkent a szezonálisan igazított új szerződések értéke, a lakáscélú hitelek új szerződéses értéke 

pedig enyhén emelkedett.  

A háztartások forint betéteinek átlagos kamatlába nem változott, míg az euro betéteké enyhén emelkedett. A forint 

és euro betétek szezonálisan igazított új szerződéseinek értéke kismértékben emelkedett.   

1.sz. táblázat

Háztartásokkal kötött

2015. 

december

előző hónaphoz 

képest a 

változás 

mértéke 

2014. 

december

2015. 

december

2015. 

november

2014. 

december

2015. 

december

2015. 

november

2014. 

december

lakáscélú forinthitel-szerződések 5,81 0,07 6,67 34,5 33,6 23,6 33,2 32,6 23,5

szabad felhasználású forint jelzáloghitel-

szerződések1 6,94 0,70 8,52 2,5 2,8 2,7 2,3 2,8 2,5

forint személyihitel-szerződések 18,30 -0,03 22,29 11,8 13,5 9,6 12,6 13,5 10,2

forint betétszerződések 1,01 -0,03 1,62 444,7 400,9 556,6 431,2 419,9 539,3

éven belüli euro betétszerződések 0,67 0,18 1,04 77,4 60,8 101,7 75,6 62,2 99,7

Új szerződésekre vonatkozó átlagos kamatláb 

mértéke2 

(százalékban kifejezve)

Új szerződések értéke                               

(szezonálisan nem igazított adatok, milliárd 

HUF-ban kifejezve)

Új szerződések értéke                               

(szezonálisan igazított adatok, milliárd 

HUF-ban kifejezve)

1) Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek

2) Hitelek esetében az átlagos hitelköltség mutatót tartalmazza a táblázat.  

Decemberben a lakáscélú hitelek és a szabadfelhasználású jelzáloghitelek esetében 2,4 milliárd forint összegű, a 

forintosítással összefüggő hitelkiváltásra került sor. Ebből 0,9 milliárd forint a bankok saját meglévő ügyfeleik 

részére, míg 1,5 milliárd forint az új ügyfeleik részére nyújtott hitelkiváltásból tevődik össze. A 2015. március –

december időszakban nyújtott hitelkiváltások összegét a 2. számú táblázat tartalmazza. 

                                                 

1 A háztartási és a nem pénzügyi vállalati hitelek új szerződései nem tartalmazzák az átstrukturált hiteleket, valamint a háztartások forint 
lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghiteleinek új szerződéses értékei között sem jelennek meg az állami áthidaló hitelek. (Részletesebb 
információkat lásd a Módszertani megjegyzésekben.) 
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2. sz táblázat

2015. 

március

2015. 

április

2015. 

május

2015. 

június

2015. 

július

2015. 

augusztus

2015. 

szeptember

2015. 

október

2015. 

november

2015. 

december Összesen

Saját ügyfeleknek nyújtott forintosítással 

összefüggő kiváltó forinthitel jelzálog 

típusú hitelekre (SKIV) 0,01 0,04 0,01 0,33 1,44 1,63 2,28 1,54 1,01 0,89 9,19

Új ügyfeleknek nyújtott forintosítással 

összefüggő kiváltó forinthitel jelzálog 

típusú hitelekre (UKIV) 0,00 0,16 0,24 2,33 8,43 6,91 8,36 6,11 2,30 1,52 36,36

Összesen 0,01 0,20 0,25 2,66 9,88 8,54 10,64 7,66 3,30 2,41 45,55

1) A 2015. március-novemberi időszakra a korábban havi szinten közölt adatok revízió miatt módosultak. 

Hitelkiváltás

Új szerződések értéke (milliárd HUF-ban kifejezve) 1

 

A nem pénzügyi vállalati hitelek átlagos kamatlába az 1 millió euro érték alatti forint és euro hitelek esetében 

csökkent, míg az 1 millió euro érték feletti forint hitelek esetében pedig összetétel-hatás következtében jelentősen 

emelkedett. Az 1 millió euro érték feletti euro hitelek esetében szintén kisebb mértékben növekedett az átlagos 

kamatláb.  

A nem pénzügyi vállalati 1 millió euro érték alatti forint hitelek szezonálisan igazított új szerződéses értékeinél 

kismértékű emelkedés, míg az 1 millió euro érték feletti forint hiteleknél csökkenés tapasztalható. A nem pénzügyi 

vállalatok 1 millió euro érték alatti euro hiteleinél enyhén csökkent, míg az 1 millió euro feletti euro hiteleknél pedig 

csekélyebb mértékben nőtt a szezonálisan igazított új szerződések értéke. 

A nem pénzügyi vállalatok forint betéteinek átlagos kamatlába csökkent , míg az euro betéteké alig változott. A nem 

pénzügyi vállalatok forint és euro betéteinek szezonálisan igazított új szerződéses értékeinél kismértékű csökkenés 

volt tapasztalható.  

3.sz. táblázat

Nem pénzügyi vállalatokkal kötött

2015. 

december

előző hónaphoz 

képest a 

változás 

mértéke 

2014. 

december

2015. 

december

2015. 

november

2014. 

december

2015. 

december

2015. 

november

2014. 

december

1 mill ió euro érték alatti forinthitel-

szerződések1
4,09 -0,40 4,62 34,1 21,7 41,0 21,1 19,8 26,5

1 mill ió euro érték alatti eurohitel-

szerződések1
2,97 -0,25 3,55 5,8 5,4 7,3 4,3 4,9 5,2

1 mill ió euro érték feletti forinthitel-

szerződések 1,2
2,90 1,24 3,75 80,6 57,3 49,0 66,4 72,7 34,9

1 mill ió euro érték feletti eurohitel-

szerződések1
2,17 0,34 2,23 47,2 19,1 87,1 29,5 28,3 57,0

forint betétszerződések 0,87 -0,08 1,42 1641,2 1597,9 2216,2 1515,0 1588,2 2097,2

éven belüli euro betétszerződések 0,44 0,04 0,28 106,0 109,0 319,2 94,5 104,1 285,2

Új szerződésekre vonatkozó átlagos 

szerződéses kamatláb mértéke (százalékban 

kifejezve)

Új szerződések értéke                               

(szezonálisan nem igazított adatok, milliárd 

HUF-ban kifejezve)

Új szerződések értéke                               

(szezonálisan igazított adatok, milliárd 

HUF-ban kifejezve)

1) Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek

2) Az 1 mill ió euro összeghatár feletti kategória tartalmaz alacsony kamatlábú, ún. money-market típusú ügyleteket is. Ezen ügyletek aránya hónapról hónapra változik, arányuk 

nagymértékben befolyásolja az átlagkamatláb alakulását. 
 

 

* * * * * * 

A pénzügyi válság miatti ingadozások következtében a jelen sajtóközleménnyel egy időben megjelenő 

grafikonkészletben, illetőleg a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló idősorokban közölt 

szezonális igazítások eredményei a szokásosnál több bizonytalanságot hordoznak. 

 

MAGYAR NEMZETI BANK 
STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG 

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabak/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabak-abrakeszlete
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xi-deviza-penz-es-tokepiac
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Részletes táblázatok: Táblakészlet 

Módszertani anyagok: Módszertani anyagok  

Grafikonkészlet: Grafikonok 

 

Elérhetőség: 

Tel.: + 36 (1) 428-2750 

Fax:  + 36 (1) 429-8000  

E-mail: sajto@mnb.hu 

http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xi-deviza-penz-es-tokepiac
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan/modszertani-megjegyzesek-a-monetaris-statisztikakhoz/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabakhoz-tartozo-modszertani-megjegyzesek
http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabak/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabak-abrakeszlete
mailto:sajto@mnb.hu

