
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

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

 

Budapest, 2017. november 3. – 2017. szeptemberben a háztartások által újonnan felvett éven belüli 

kamatfixálású lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója emelkedett, míg az éven túliaké változatlan 

szinten maradt. A személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója mérséklődött. A szezonálisan igazított új 

szerződések értéke a lakáscélú hitelek esetében az előző havi szinten maradt, míg a személyi hiteleknél csökkent. 

A nem pénzügyi vállalatok esetében a forint hitelek átlagos kamatlábainak emelkedése és az euro hitelek 

kamatlábainak csökkenése volt tapasztalható. A forint hitelek szezonálisan igazított új szerződéses értéke az 1 

millió euro érték alatti kategóriában mérsékelten növekedett, míg az 1 millió euro érték felettieké nagyobb 

mértékben csökkent a tárgyhónapban. 

2017. szeptemberben a háztartások által újonnan felvett lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója az éven 

belüli kamatfixálások esetében emelkedett, míg az éven túli kamatfixálásoknál változatlan szinten maradt. A szabad 

felhasználású jelzáloghitelek és személyi hitelek hitelköltség mutatója mérséklődött.  

A szezonálisan igazított új szerződéses érték a lakáscélú hitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében 

az előző havi szinten maradt, míg a személyi hitelek esetében csökkent. 

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

betéteké változatlan szinten maradt. A szezonálisan igazított új szerződések értéke a forint betétek esetében 

növekedett, az euro betéteknél enyhén csökkent. 

 

1.sz. táblázat

Háztartásokkal kötött

2017. 

szeptember

előző hónaphoz 

képest a 

változás 

mértéke 

2016. 

szeptember

2017. 

szeptember

2017. 

augusztus

2016. 

szeptember

2017. 

szeptember

2017. 

augusztus

2016. 

szeptember

lakáscélú forinthitel-szerződések 4,69 0,04 5,57 56,6 63,8 43,2 53,6 53,0 38,8

          éven belüli  kamatfixálású 3,57 0,17 4,37 25,6 27,6 17,1

          éven túli  kamatfixálású 5,61 0,00 6,35 31,0 36,2 26,1

szabad felhasználású forint jelzáloghitel-szerződések1 4,93 -0,35 5,71 3,6 3,6 3,1 3,5 3,3 3,1

forint személyihitel-szerződések 14,85 -0,30 16,23 28,9 30,4 20,6 26,2 28,3 18,6

forint betétszerződések 0,34 -0,02 0,53 265,4 272,3 345,0 270,7 266,3 336,2

éven belüli euro betétszerződések 0,05 0,00 0,35 17,4 22,5 40,9 18,2 19,2 42,5

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 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 forint hiteleinek átlagos kamatlábai az 1 millió euro érték alatti kategóriában enyhén 

emelkedett, míg az 1 millió euro érték feletti kategóriában összetételhatás következtében nagyobb mértékben 

növekedett. Az euro hitelek esetében az 1 millió euro érték alatti és feletti kategóriában is csökkent az átlagos 

kamatláb.  

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

alatti kategóriákban mérsékelten növekedett. Az 1 millió euro érték feletti kategóriában az euro hiteleknél kisebb 

mértékű, míg a forint hiteleknél az előző havi jelentősebb növekedéshez viszonyítva nagyobb mértékű csökkenés 

figyelhető meg az új szerződések szezonálisan igazított értékében. 

A nem pénzügyi vállalatok forint és euro betéteinek átlagos kamatlába emelkedett az előző hónaphoz képest. A 

nem pénzügyi vállalatok forint és euro betéteinek szezonálisan igazított új szerződéses értéke növekedett. 

2.sz. táblázat

Nem pénzügyi vállalatokkal kötött

2017. 

szeptember

előző hónaphoz 

képest a 

változás 

mértéke 

2016. 

szeptember

2017. 

szeptember

2017. 

augusztus

2016. 

szeptember

2017. 

szeptember

2017. 

augusztus

2016. 

szeptember

1 mill ió euro érték alatti forinthitel-szerződések1
3,29 0,04 3,97 45,6 47,7 31,7 42,0 41,1 28,0

1 mill ió euro érték alatti eurohitel-szerződések1
2,66 -0,55 3,39 7,4 5,6 4,0 6,9 5,7 3,8

1 mill ió euro érték feletti forinthitel-szerződések 1,2
1,26 0,34 1,85 98,2 186,9 93,2 98,8 153,0 88,2

1 mill ió euro érték feletti forinthitel-szerződések  (Money Market 

típusú hitelek kamathatásától megtisztítva) 2,26 0,33 2,95

1 mill ió euro érték feletti eurohitel-szerződések1
1,64 -0,14 1,99 36,9 55,6 37,4 37,4 61,2 37,3

forint betétszerződések 0,29 0,12 0,55 535,5 509,5 1061,3 524,6 488,6 1001,9

éven belüli euro betétszerződések 0,10 0,05 0,33 17,5 11,0 44,4 15,2 12,7 39,0

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.  
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