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Júniusi kamatkörkép, még mindig a 9-10% a csúcs 
 

Forint kamatok 

 

A jokamat.hu lakossági forint betéti konstrukciókat rangsoroló toplistáján a június első néhány napja 

sem hozott komoly változást. Még májusban néhány nagyobb bank csökkentette akciós kamatait 0,5-

1% -al, de az élboly azóta szinte változatlan. Ez persze nem jelenti azt, hogy azoknak, akik lekötés 

nélkül, vagy 4 - 5%-os újrakötött betétekben parkoltatják a pénzüket, nem lenne érdemes alaposan 

átnézni a jelenlegi csúcs ajánlatokat. 

Bank Futamidő EBKM Feltételek 
AXA Bank Europe SA Magyarországi 
Fióktelepe 

2 hónap 10,00% 
új forrás, csak internetbankon 

köthető le, 500 000 Ft - tól 

MagNet Magyar Közösségi Bank 3 hónap 9,39% 

új forrás, bankkártya, 50 000 
Ft/hó bejövő vagy bankkártyáról 
költött pénz (nem ATM felvét), 

1 000 000 Ft – tól 

UniCredit Bank Hungary 2 hónap 9,35% új forrás, 200 000 Ft-tól 

MagNet Magyar Közösségi Bank 4 hónap 9,25% régi forrás, 1 000 000 Ft – tól 

MagNet Magyar Közösségi Bank 3 hónap 9,12% 

új forrás, bankkártya, 50 000 
Ft/hó bejövő vagy bankkártyáról 
költött pénz (nem ATM felvét), 

50 000 Ft – tól 

KDB Bank 1 hónap 9,00% 
új forrás, csak Jolly Joker napokon 

köthető, 50 000 Ft – tól 

Magyarországi Volksbank 6 hónap 9,00% új forrás, 100 000 Ft - tól 

Kereskedelmi és Hitelbank 3 hónap 8,88% új forrás, 500 000 Ft - tól 

MagNet Magyar Közösségi Bank 4 hónap 8,72% 
régi forrás, 50 000 Ft –  1 000 000 

Ft között 

Kereskedelmi és Hitelbank 6 hónap 8,70% 
új forrás, infláció követő, 50 000 

Ft – tól 
A feltételek leírása nem teljeskörű, a részletekért érdeklődjön a pénzintézetnél. Forrás: www.jokamat.hu  

A legmagasabb feltétel nélküli forintos ajánlat a Volksbank 8,50% -os akciós betétje, de a lekötött 

összegnek itt is legalább 100 000 Ft-nak kell lennie. A legjobb 10 ajánlatból kimaradt nagyobb bankok 

(CIB, Erste, OTP, Raiffeisen) 8 - 8,5%-os kamatokkal próbálják megszerezni illetve megtartani az 

ügyfeleket. Ezeknél a pénzintézeteknél is általában feltétel vagy az új forrás megléte vagy valamely 

banki szolgáltatás aktív használata, de a CIB-nél például csak a nyugdíjasok kapják meg a 

legmagasabb kamatot. 

Megfigyelhető az is, hogy a legjobb ajánlatokat rövidebb futamidővel ajánlják most a bankok mint az 

első negyedévben. 

Remélhetőleg az, hogy a PSZÁF visszavonta a Soltvadkerti Takarékszövetkezet engedélyét nem rendíti 

meg az emberek bizalmát a takarékszövetkezeti betétek iránt, hiszen 10-nél több olyan konstrukciót 
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találunk ebből a szektorból melynek EBKM értéke meghaladja a 8,5 % -ot. Ezek közül néhány 

Budapesten illetve a nagyobb városokban is elérhető. 

 

EURO kamatok 

 

Az EURO-ban takarékoskodóknak különösen érdemes odafigyelniük, hogy hol kamatoztatják a 

pénzüket, hiszen a legtöbb pénzintézetnél 2% körüli a legjobb elérhető kamat, míg vannak olyan 

bankok ahol 4% feletti EBKM-et ajánlanak. 

Bank Futamidő EBKM Feltételek 
MagNet Magyar Közösségi Bank 6 hónap 4,64% 10 001 Eurótól 

Magyarországi Volksbank  6 hónap 4,50% új forrás, 50 Eurótól 

FHB Bank Zrt. 12 hónap 4,45% 
megtakarítási állománynövelése 

legalább 1000 EUR-val, 1000 
Eurótól 

SOPRON BANK BURGENLAND 60 hónap 4,45% 
A betét csak bankfiókban köthető 

le 

MagNet Magyar Közösségi Bank 6 hónap 4,39% 
200 és 10 001 Euro közötti 

összegre 
A feltételek leírása nem teljeskörű, a részletekért érdeklődjön a pénzintézetnél. Forrás: www.jokamat.hu  
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