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A 18-69 éves lakosság 76%-a számol be hitelfelvételi tapasztalatról, miközben az aktuális
törlesztők aránya négytized körüli.
A hitelfelvételi kedv összességében stabilnak mondható: bár kismértékben (20%-ra) csökkent
az elmúlt egy évre vonatkozóan banki kölcsön felvételéről beszámolók aránya, az elmúlt
negyedévben változatlanul a lakosság 11%-a vett fel új hitelt.
A legtöbben továbbra is áruhitel kapcsán szereztek hitelfelvételi tapasztalatot, míg a jelenleg
legtöbbek által törlesztett hitelek továbbra is a lakáshitel (12%) és a személyi kölcsön (9%).
Fogyasztási hitelt valamivel kevesebben, 15% vett fel az elmúlt 1 évben. Személyi kölcsönt 5%
vett igénybe az elmúlt egy évben, ez a termék ezzel az elmúlt egy évben felvett hitelek között
az élen áll. Áruhitelt 4% igényelt az elmúlt évben, jellemzően szórakoztatói elektronikai
eszközre, háztartási gépekre, berendezésekre a vásárlás helyszínén, mintegy 130 -140 ezer Ft
értékben.
A SZEMÉLYI KÖLCSÖN továbbra is a legnépszerűbb hitelek egyike. Közel annyian törlesztenek
személyi kölcsönt jelenleg, mint lakáshitelt, és a fogyasztási hitelek viszonylatában is ez a hitel
érinti a legtöbbeket. A lakosság háromtizede (29%) rendelkezik róla személyes tapasztalattal, 9%
jelenleg is törleszti, az elmúlt évben 5% vette igénybe. Az elmúlt évben a döntő többség (84%)
800 ezer Ft alatti összeget kapott, átlagosan mintegy 470 ezer Ft-ot.
A személyi kölcsön a bevételek-kiadások balanszírozása (24%) és a hitelkiváltás (20%) mellett az
előremutató, fejlődést sugalló hitelcélok, elsősorban a lakásfelújítás, korszerűsítés (22%)
alapját adja az azt igénylők számára.
A következő negyedévre vonatkozóan mindössze 2% tervez konkrét hitelfelvételt, összességében
azonban 12% tartja elképzelhetőnek, hogy mégis felvesz valamilyen kölcsönt a felsoroltak közül.
A legtöbben személyi kölcsönről (4%) és áruhitelről (3%) tartják elképzelhetőnek, hogy
folyamodnak érte. Az összes közeljövőbeli hiteltervet tekintve – a jóval magasabb összegű
lakáshiteleket figyelmen kívül hagyva – a hitelfelvevők 68%-a félmillióval is megelégedne.
Kiemelkedő hitelcél a lakásfelújítás, lakásvásárlás, az autó és a háztartási gépek vásárlása.
A hitelcélok elfogadottságában közel egy éve kimutatott növekedés stabilnak mutatkozik.
Változatlanul a lakásvásárlásra (69%) és lakásfelújításra (56%) fordított hitelek – valamint mára
már a gépjárműhitelek is (48%) - a legelfogadottabbak. A nagyobb beruházást igénylő
hétköznapi fogyasztási cikkekre még viszonylag elfogadható, a családi büdzsé egyensúlyban
tartására, hitelkiváltásra, a nem feltétlenül szükséges cikkekre kevesen veszik jó néven a hitelt.
A hitelekkel kapcsolatos aggályok továbbra is hangsúlyosak, bár a hitelkonstrukciókat
átláthatatlannak tartók aránya a korábbinál jóval alacsonyabb. Azok, akik szerint a hitel csak
nélkülözhetetlen dolgokra való, a hitelkonstrukciók átláthatatlanok és a hitelfelvevők szorult
helyzetben lévő emberek, továbbra is a lakosság kb. felét teszik ki. A legtöbben – bár csökkenő
mértékben – a rejtett költségektől tartanak, ez a megkérdezettek 55%-ára igaz.

Ugyanakkor a hitelekre előremutató pozitív célként tekintők aránya kiemelkedő: a hosszú távú
célok elérését segítő lehetőségként, illetve váratlan helyzetekre való megoldásként gondolók
aránya egyaránt 62%.
A bankok és a lakosság felé irányuló elvárás a felelős hitelezéssel, hitelfelvétellel kapcsolatban
továbbra is stabil, ráadásul egyre többen határozzák el, hogy hitelfelvétel előtt alaposan
tájékozódnak (59%). A bankok között a lakosság kétharmada erős versenyt érez, de csak a
lakosság fele érzi úgy, hogy a kiélezett versenyben könnyű lenne hitelhez jutni.
A hitelfelvétel irányában a lakosság alapvetően nyitottságot mutat. A hitelelfogadók vannak
többségben 51%-kal , a hitelkedvelők köre 20%-ra tehető, míg a hitel-ellenesek aránya 28%.

