
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a 2017. januári adatok 
alapján1 

 

Budapest, 2017. március 6. – 2017. januárban a háztartások által újonnan felvett, éven túl rögzített  kamatozású 

lakáscélú hitelek és a személyi hitelek hitelköltség mutatója kisebb mértékben növekedett. Az új szerződések 

szezonálisan igazított értéke a lakáscélú, szabad felhasználású és a személyi hitelek esetében is kismértékben 

emelkedett az előző hónaphoz képest. A nem pénzügyi vállalatok hiteleinek átlagos kamatlába – az 1 millió euro 

érték feletti forint hitelek kivételével – növekedett.  

 

2017. januárban a háztartások által felvett új forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója az éven belül 

változó kamatozású hitelek esetében alig változott, míg az  éven túl rögzített kamatozású hiteleknél kisebb 

növekedés látható az előző hónaphoz képest. A szabad felhasználású jelzáloghitelek hitelköltség mutatója 

változatlan szinten maradt, míg a személyi hiteleké összetételhatás eredményeként emelkedett.  

A szezonálisan igazított új szerződéses értékek mindhárom hitelcél esetén kisebb mértékben emelkedtek. 

A háztartások forint betéteinek átlagos kamatlába az előző hónaphoz képest enyhén csökkent, míg az euro betétek 

átlagos kamatlába kismértékben nőtt. A szezonálisan igazított új szerződések értéke a forint és euro betétek 

esetében is csökkent. 

 

 

                                                 

1 A háztartási és a nem pénzügyi vállalati hitelek új szerződései nem tartalmazzák az átstrukturált hiteleket. (Részletesebb információkat lásd a 
Módszertani megjegyzésekben.) 
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A nem pénzügyi vállalatok 1 millió euro érték alatti forint hiteleinek átlagos kamatlába kisebb mértékben, míg az 1 

millió euro érték alatti euro hiteleké összetételhatás következtében nagyobb mértékben növekedett.  Az 1 millió 

euro érték feletti forint hitelek esetében jelentősebben csökkent, míg euro hitelek esetében növekedett az átlagos 

kamatláb.  

A nem pénzügyi vállalatok 1 millió euro érték alatti és feletti forint hiteleinek szezonálisan igazított új szerződéses 

értéke növekedett, míg az 1 millió euro érték alatti euro hiteleké enyhén csökkent. Az 1 millió euro érték feletti euro 

hitelek új szerződéses értéke esetén nagyobb mértékű csökkenés figyelhető meg az előző havi jelentős 

növekedéshez képest.  

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

pénzügyi vállalatok forint és euro betéteinek szezonálisan igazított új szerződéses értékei jelentősebb mértékben 

csökkentek.  

 

A Magyar Nemzeti Bank a 2017. januári adatok közlésétől kezdve a Demetra programról egységesen áttér a 
JDemetra+ szoftver alkalmazására a szezonálisan kiigazított adatok előállítása során. 
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