
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a 2016. novemberi 
adatok alapján1 

 

Budapest, 2016. december 30. – 2016. novemberben a háztartások által felvett új lákáscélú hitelek, szabad 

felhasználású jelzáloghitelek és személyi hitelek esetében mérsékelten csökkent az átlagos hitelköltség mutató 

értéke. A nem pénzügyi vállalatok hiteleinek átlagos kamatlába – az 1 millió euro érték feletti euro hitelek 

kivételével – csökkent, a szezonálisan igazított  új szerződéses értéke nőtt a tárgyhónapban.  

 

2016. novemberben a háztartások által felvett új forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója mérsékelten 

csökkent az előző hónaphoz képest. A szabad felhasználású jelzáloghitelek és személyi hitelek esetében szintén 

kismértékű csökkenés figyelhető meg.  

A lakáscélú hitelek szezonálisan igazított új szerződéses értéke csökkent, a szabad felhasználású jelzáloghiteleké 

alig változott, míg a személyi hiteleké kismértékben nőtt. 

A háztartások forint betéteinek átlagos kamatlába az előző hónaphoz képest alig változott, míg az euro betétek 

átlagos kamatlába elsősorban összetétel-hatás következtében jelentősen emelkedett. A szezonálisan igazított új 

szerződések értéke a forint betétek esetében csökkent, míg az euro betétek esetében alig változott az előző 

hónaphoz képest. 

 

1.sz. táblázat

Háztartásokkal kötött

2016. 

november

előző hónaphoz 

képest a 

változás 

mértéke 

2015. 

november

2016. 

november 2016. október

2015. 

november

2016. 

november

2016. 

október

2015. 

november

lakáscélú forinthitel-szerződések 5,45 -0,04 5,73 38,6 39,1 33,6 36,3 38,8 32,8

          éven belüli  kamatfixálású 4,26 -0,08 4,86 15,9 15,4 14,5

          éven túli  kamatfixálású 6,28 0,04 6,40 22,8 23,6 19,1

szabad felhasználású forint jelzáloghitel-szerződések1 5,35 -0,03 6,24 3,3 3,2 2,8 3,2 3,1 2,8

forint személyihitel-szerződések 15,65 -0,10 18,32 19,0 18,0 13,5 19,2 18,7 13,7

forint betétszerződések 0,55 0,03 1,04 331,4 315,1 400,9 333,1 340,8 413,9

éven belüli euro betétszerződések 0,53 0,34 0,49 35,7 32,4 60,8 35,9 35,2 61,1

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.  

                                                 

1 A háztartási és a nem pénzügyi vállalati hitelek új szerződései nem tartalmazzák az átstrukturált hiteleket. (Részletesebb információkat lásd a 
Módszertani megjegyzésekben.) 



 

 2/2 

A nem pénzügyi vállalatok 1 millió euro érték alatti forint és euro hiteleinek átlagos kamatlába enyhén 

mérséklődött az előző havi szinthez képest.  Az 1 millió euro érték feletti forint hitelek esetében csökkent, míg euro 

hitelek esetében összetétel-hatásnak köszönhetően nagymértékben emelkedett az átlagos kamatláb.  

A nem pénzügyi vállalatok hiteleinek szezonálisan igazított új szerződéses értéke az 1 millió euro érték alatti forint 

és euro hitelek esetében kismértékben, az 1 millió euro érték feletti kategóriában pedig nagyobb mértékben nőtt a 

tárgyhónapban.  

A nem pénzügyi vállalatok forint betéteinek átlagos kamatlába jelentősen csökkent, míg az euro betéteké 

nagymértékben emelkedett. A nem pénzügyi vállalatok forint betéteinek szezonálisan igazított új szerződéses 

értéke nőtt, míg az euro betéteké változatlan szinten maradt. 
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