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Scale Research: mélyponton a lakosság szubjektív jövedelmi helyzete, a hitelfelvételi 

nyitottsága és a megtakarításokkal kapcsolatos várakozásai, amelyek a COVID járvány 

idején tapasztalt szintnél is rosszabb állapotra utalnak. 

A márciusi esést követően tovább romlottak a lakosság várakozásai a megtakarítási és 

fogyasztás területén, de a hitelfelvételi lehetőségek megítélése nem romlott júniusban. 

Összességében az elmúlt két év legyengébb várakozásait látjuk a lakosság körében. 

 

2022 márciusában a lakosság fogyasztással és megtakarításokkal kapcsolatos várakozásai már 

a COVID járvány időszakának szintjére csúsztak vissza, júniusban több mutató terén is további 

romlást látunk a következő féléves lakossági várakozásokban. A Bankindex kutatása 2020. I 

féléve óta azonos módszertannal vizsgálja azt, hogy a hazai 18-69 éves lakosság hogyan ítéli 

meg anyagi helyzetének várható változását, mindez pedig kihatással van a magyarok 

hitelfelvételi kedvére, az elkölthető jövedelmek alakulására és a megtakarítási képességre is.   

2022 júniusában a lakosság 14%-a várta azt, hogy jövedelmi helyzete javulni fog a következő 

12 hónapban és emiatt többet engedhet meg magának mindennapi kiadások terén. Ez az 

arány a márciusi 15%-os arányhoz hasonló, az eltérés pedig nem szignifikáns tavaszhoz képest, 

akár optimizmusra is okot adhatna. Azonban, ha a bizonytalanok és a kijelentéssel egyet nem 

értők arányát tekintjük, már szembeötlő a gyengülés. A lakosság 57%-a biztosan nem vár 

javulást jövedelmi helyzetében, ami egyértelmű romlás márciushoz képest, és egyben a 

legmagasabb arány 2020 I. féléve óta. A bizonytalanok aránya is csökkent tavasz óta, júniusban 

24%-ot ér el, ami a legalacsonyabb érték az elmúlt két évben, a márciusi emelkedés nem volt 

tartós és visszaesett júniusra.  
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Meglepő módon a hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatban a lakossági várakozások nem 

változtak érdemben júniusban. Továbbra is a lakosság több, mint kétharmada (67%-a) nem 

érzi azt, hogy a közeljövőben nagyobb eséllyel vehetne fel hitelt, a bizonytalanok aránya 

továbbra is stagnál (17%), a hitelfelvétel területén bátornak mondható honfitársaink aránya 

pedig a tavaszi alacsony szinten áll (10%). Bár erősödést nem látunk a hitelekkel 

kapcsolatban, de nem érzékelünk az adatokban olyan erős visszaesést, mint várható lett 

volna. 

 

 

 

Megtakarítási területen egyértelműen tovább romlik a lakosság várakozása 2022 júniusában. 

A megtakarítások növekedésére számítók aránya 15%-os szinten van, ami a legalacsonyabb 

az elmúlt két évben, lényegesen alacsonyabb, mint a COVID járvány első hullámának idején. 

Ezzel egyidőben a bizonytalanok aránya is csökkent, minden negyedik személy nem tudott 

ezzel kapcsolatban véleményt alkotni. A megtakarítási képességük romlására vagy jobb 

esetben változatlanságára számítók aránya szintén érezhetően megemelkedett, az 55%-os 

arány szintén a legmagasabb az elmúlt két év távlatában.  



Scale Research – Bankindex® kutatás, 2022. augusztus 

 

 

„Várakozásainknak megfelelően tovább romlottak a lakossági egy éves időtávra vonatkozó 

várakozásai idén júniusban, és a COVID járvány indulásának idején mért pesszimizmust is 

sikerült alulmúlni. Az erőteljes áremelkedések a fogyasztás visszafogására ösztönzik a lakosság 

egyre nagyobb részét, és nem várnak javulást honfitársaink a következő 1 évben. Ezzel 

párhuzamosan a megtakarítási képesség is csökken, további polarizálódást látunk a lakosság 

tagjai körében. Egy szűk kör számít arra, hogy növelni tudja megtakarításait, a többség ezzel 

szemben örül, ha nem kell legalább részben felélnie a korábban képzett tartalékait. Félő, hogy 

nem értük még el a fordulópontot, és a közeljövőben még alacsonyabb számokat kell majd 

közzé tennünk.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research 

Ügyfélkapcsolati igazgatója – „Érdekes módon a hitelfelvételi lehetőségek terén stagnálást 

látunk, ami utalhat egy fajta kivárására, mérlegelésre, vagy éppen a romló jövedelmi és 

fogyasztási helyzet kényszerít sokakat arra, hogy hitelből próbálják meg kiadásaikat fedezni, 

de a kamatkörnyezet emelkedésével sokak számára nem járható út.”   

 

A Bankindex kutatásról 

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, 

hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági 

banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának 

változásait.  

 

A Scale Research-ről: 

A Scale Research Kft. 2005 elején alakult, kifejezetten azzal a céllal, hogy a banki-pénzügyi 
szektor számára végezzen piackutatásokat és adatokra alapozott tanácsadást. A cég 
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megalapítása óta a banki és szolgáltatás piackutatási szektor egyik meghatározó szereplője 
lett, a legtöbb nagy megbízóval rendszeresen együtt dolgozik. 2017 eleje óta az Inspira 
csoport tagjaként folytatja működését. 

Munkatársaink tapasztalataira és projektjeink széles körére alapozva a Scale Research a 
kutatási igények teljes körét képes lefedni, legyen szó kvalitatív- illetve kvantitatív kutatásról, 
adatokra alapozott vagy módszertani tanácsadásról, illetve az adatok másodelemzéséről. 
További információkért kérjük, látogassa meg a www.scale.hu  weboldalt. 

 

 

http://www.scale.hu/

