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A jegybanki kamatvágás csökkentette a betéti kamatokat is 

Kevesebbet ér a megtakarítás 
A múlt heti jegybanki kamat-
csökkentés hatására a kereske-
delmi bankok javarésze is le-
szállította betéti kamatokat, 
„testközelbe" hozva ezzel a 
makrogazdaságot a lakosság 

Mint ismeretes, az elmúlt héten 
kétszer egy százalékkal, 6,5 szá-
zalékra csökkentette a jegybanki 
alapkamatot a Magyar Nemzeti 
Bank. A kamatleszállítás miatt 
az állampapírok (államkötvény, 
diszkontkincstárjegy) is csak-
nem 1,5-1,8 százalékkal keve-
sebb hozamot produkálnak 

Döntöttek a kereskedelmi ban-
kok is, első körben úgy, hogy 
mérsékelték a betéti kamatokat. 
Kevesebb nyereséget könyvelhe-
tünk el tehát megtakarításaink 
után, vigaszra azonban az ad 
okot, hogy várhatóan a hitelek 
kamatai is mérséklődnek majd. 
Szakértők elsősorban a drágább, 
magasabb teljes hiteldíjmutatójú 
(25-45 százalékos) áruvásárlási 
hitelek és személyi kölcsönök te-
rén várnak érezhetően komo-
lyabb csökkenést, míg az állami-
lag támogatott hitelkonstrukci-
óknál, például a népszerű lakás-
hiteleknél, nem lesz jelentős a 
kamatcsökkentés. 

A betéti kamatoknál maradva 
megállapítható, hogy a hazai 
pénzintézetek javarésze követte 
a jegybaki csökkentést, így az 
ügyfeleknek minden bankfiók-

A betéti kamatok csökkentése u tán várhatóan olcsóbbak lesznek a hitelek is. Fotó: Miskolczi Róbert 

ban érdemes tanulmányozni a 
még tintaszagú, frissen kifüg-
gesztett közleményeket. 

Az így lesoványodott, draszti-
kusan 2-3 százalékkal karcsúsí-
tott, öt százalék körülire mérsé-
kelt betéti kamatok a K&H-nál, 
a Budapest Banknál, a Citibank-

már érvénybe léptek, más pénz-
intézeteknél van, ahol január vé-
gétől, van, ahol február első nap-
jaitól, de legkésőbb február 
10-étől lesz érvényes a „szoli-
dabb" kamat. Tegnap a legna-
gyobb lakossági bank, a Csong-
rád megyében 120 ezer lakossági 

nál és az Inter-Európa banknál folyószámlát kezelő OTP is beje-

BETETEK, HITELEK - HOL, MI, MENNYI? 
A lekötött betétek kamatai mindenütt többnyire 
az infláció alá, 4,5,-5,5 százalék közöttire zsugo-
rodtak. Bár a hitelek árazására nem hat a kamat-
csökkentési kényszer, a Földhitel és Jelzálogbank 
(FHB) kamatcsökkentése hiteloldalról érint soka-
kat. Február elsejétől a nem állami támogatású, 
öt évente változó lakáskölcsönök kamatát 13,9 
százalékról 12-re mérsékelte, míg az évente vál-
tozó kamatú kölcsönökre 15,4 helyett 14 száza-
lékot kell fizetni. 

Betéti- és hitelkamatot kivételesen egyaránt 
csökkentett az OTF) ahol lakossági kölcsönök ese-
tében betéti konstrukciótól függően minimum 
0,75, maximum 2 százalékkal lejjebb szállítja a 
megtakarításokra fizetett összegeket, ugyanakkor 
1-2,5 százalékkal olcsóbban nyújtja a hiteleket. A 
Postabanknál nincs zuhanás, a tervek szerint 
mindössze fél százalékos kamatvágásra készül-
nek, lekötött betéteknél január 27-étől, látra szó-
lóknál február 10-étől. 

lentette a kamatcsökkentést, ám 
nemcsak a betéti, hanem egye-
düliként a hiteloldalon is. 

Banki elemzők szerint a jelen-
legi kamatszint irreálisan ala-
csony, ezért nem tartható fenn 
hosszú távon. Ahogyan a piac 
megnyugszik, a forint újra erő-
södve vélhetően visszatér a sáv 
alsó határa felé, úgy csúsznak 
majd feljebb a lakosság által is 
érezhetően módosult kamatok. A 
bankárok tapasztalatai szerint az 
emberek egyelőre nem mozgatják 
a pénzüket, így ha valakinek van 
lehetősége arra, hogy ne nyúljon 
a lekötött tartalékaihoz, akkor pi-
hentesse még egy pár hétig. 

Ez a kényszerű kamatcsökken-
tés és a csaknem 1000 milliárd 
forintnyi, a bankközi piacon par-
koló pénzmennyiség veszélyes, 
ugyanis gyorsuló pénzromlást 
idézhet elő. 

O. K. K. 

Csontvelő-transzplantációs központ Szegeden >. 

Eddig két miniszter ígérgetett 
A közelmúltban jelentette be 
Rácz Jenő, az egészségügyi mi-
nisztérium helyettes államtit-
kára, hogy Szegeden is lesz 
csontvelő-transzplantációs köz-
pont. A több éve húzódó cent-
rum létrehozása az idén, de leg-
később jövőre megvalósul - nyi-
latkozta lapunknak Rácz Jenő. 

- „Csak" két kórterem átalakítá-
sa, a steril feltételek megterem-
tése kell ahhoz, hogy a szegedi 
egyetem hematológiai osztályán 
lehetőség legyen a nyirokrend-
szer daganatainak gyógyításában 
döntő szerepet játszó csontve-
lő-transzplantációra - kezdte be-
szélgetésünket Borbényi Zita, az 
osztály docense. - A beavatko-
záshoz szükséges eszközöket -
az őssejtfagyasztó, illetve "a 
csontvelő tárolására alkalmas 

berendezést - már megvettük 
alapítványunk pénzéből, tehát a 
műszaki feltételek jelentős része 
rendelkezésünkre áll. Szakmai-
lag felkészültünk a beavatkozás 
elvégzésére. A kialakítandó steril 
kórtermeknek külön bejárattal, 
külön mellékhelyiséggel kell ren-
delkezniük. E feltételek kialakí-
tása körülbelül 20 millió forint-
ba kerül. 

Borbényi Zita levelezéséből ki-
derül, hogy már 1999-ben Gógl 
Árpád, majd később Mikola Ist-
ván egészségügyi miniszter is 
ígéretet tett a szegedi centrum 
kialakítására, de az ígéretek 
mindmáig nem valósultak meg. 

A közelmúltban a szaktárca 
helyettes államtitkára, Rácz fenő 
sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy növelik a hazai csontvelő-
transzplantációs központok szá-

OSSEJTVISSZAPOTLAS 
A csontvelő-transzplantációnak két fajtája létezik: az egyik az au-
tológ, a saját őssejt visszaadása. Ebben az esetben a betegnek'a sa-
ját véréből gyűjtött őssejtet adják vissza. A másik fajta az allogén, 
az idegen sejt transzplantálása, amelynek során donortól szárma-
zó sejt beültetésére kerül sor. A csontvelő-átültetés a legdrágább 
orvosi beavatkozások közé tartozik. A saját őssejt-visszaadás gyer-
mekek esetében 14,9 millió forintba, felnőtteknél 15,7 millió fo-
rintba kerül. A donortól származó sejt beültetése 20-22 millió fo-
rint beavatkozásonként. Ezeket természetesen az országos egész-
ségbiztosító finanszírozza. 

mát, s az egyik helyszín Szeged 
lesz. Lapunk kérdésére az állam-
titkár-helyettes megerősítette a 
minisztérium szándékát. El-
mondta: a hazai csontvelő-átül-
tetések száma jelenleg az uniós 
átlag alatt van. Az Európai Unió 
országaiban - tízmillió lakosra 

Éliiuf 
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Az őssejt fagyasztásához a berendezést az osztály alapítványa vette meg. Fotó: Gyenes Kálmán 

számítva - évente'több mint 300 
ilyen beavatkozást végeznek, ná-
lunk tavaly összesen 154-re ke-
rült sor. A szaktárca célja, hogy a 
kormányzati ciklus végére a ha-
zai csontvelő-átültetések száma 
elérje legalább az uniós átlag alsó 
határát. Ennek érdekében a je-
lenlegi kapacitás növelésére van 
szükség, ezért a meglevő négy 
hazai transzplantációs központ 
mellé Debrecenben és Szegeden 
új központot létesítenek. Kiala-
kításukhoz a minisztérium meg-
adja a szükséges anyagi segítsé-
get. Az államtitkár-helyettes sze-
rint még az idén, de legkésőbb jö-
vőre megkezdheti működését a 
dél-alföldi régió négy megyéjé-
nek betegeit ellátó szegedi cent-
rum. 

Az országos várólistán pilla-
natnyilag hetvenen vannak, a 
dél-alföldi régióban húszan vá-
rakoznak úgynevezett autológ, 
saját őssejt transzplantációra. 
Őket a szegedi hematológián ke-
zelik, de transzplantációra Bu-
dapestre, illetve Pécsre kell 
utazniuk. 

KALOCSAI KATALIN 

Másképpen 
számolunk 
KOVÁCS ANDRAS 

A jegybanki alapkamat-c'sökkenésről olyan sokat hallottunk a hé-
ten, hogy azoknak is megmaradt valami a fejében, akik nem sze-
retik a pénzügyeket. És az is világossá vált, a lakossági kamatok is 
mérséklődni fognak. Előbb vagy utóbb. Előbb a betétiek, utóbb a 
hitelkamatok, mint ahogy azt már megszoktuk. 

A betéteknél a legegyszerűbb a képlet, pozitív reálkamatra, inf-
láció feletti hozamra nem számíthatunk, s még jobban meg kell 
nézni a futamidőt. Öt százalék körüli kamat csak akkor jár a pén-
zünkre, ha azt egy esztendőre lekötjük, s akadhat olyan bank, 
ahol nulla kamattal honorálják az idő előtti betétfeltörést. Ilyen-
kor nem enyhítő körülmény az sem, hogy 1 í hónapig használták 
a pénzünket. A rövidebb futamidő meg még alacsonyabb kama-
tot jelent, lehet tehát gondolkozni azon, mikor kell hozzányúlni a 
tartalékhoz. 

A hitel kamatai majd csak később csökkennek, így annak hatá-
sain még ráérünk gondolkodni. Persze a fogyasztási hitelek árán 
eddig sem gondolkodtak a vásárlók, csupán kiszámolták, tud-
nak-e fizetni 12 vagy 18 hónapon keresztül x összeget, s a döntés 
is hamar megszületett: tudnak. És nem számolták ki, mennyivel 
többet fizetnek összesen, mint a hűtőszekrény vagy a DVD erede-
ti ára, de így van ez mindenütt a világon. Amiben különbözhe-
tünk, az az, hogy hajlandók vagyunk tíz százalék alatti betétka-
mat mellett 40 százalék feletti hitelkamatot vállalni, ha tartós fo-
gyasztási cikkről van szó. Persze ez a 40 százalék azért nincs any-
nyira sulykolva, a fogyasztási hitelek plakátiain minden esetben 
ez a kötelezően feltüntetendő szám szerepel a legkisebb méret-
ben. 

Ha a kamatcsökkenés tartósnak ígérkezik, jól jár mindenki, aki 
változó kamatra vette fel autó- vagy lakáshitelét, még akkor is, ha 
döntése a véletlenen múlt. Az utóbbi fél évben ugyanis már na-
gyon nehéz volt tanácsot adni, amikor az ügyfélnek arról kellett 
döntenie, alacsonyabb állandó, vagy magasabban induló változó 
kamatra veszi fel a hitelt. Az autósok meg naponta szembesültek 
azzal a kérdéssel, hogy forintban vagy euróban adósodjanak el. Az 
utóbbi mellet voksolók az egyre erősödő forinttal bosszú ideig na-
gyon jól jártak, de az elmúlt néhány hónapban már szinte megtil-
tották a gépjármű-kereskedőknek, a bankok, lízingcégek képvise-
lőinek, hogy tanácsot adjanak. 

Mert tényleg nem lehetett tudni, s a múlt hét történései ezt bi-
zonyították is. 

Nem tudunk eleget 
az Európai Unióról 
Az európai integráció kérdése-
iről és feladatairól rendeztek 
konferenciát tegnap Szegeden. 
Egy friss felmérés szerint emel-
kedett a csatlakozást ellenzők 
száma hazánkban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az európai integráció kérdései és 
feladatai címmel rendeztek kon-
ferenciát tegnap Szegeden, a me-
gyeházán. A rendezvényen töb-
bek között Koreny Ágnes, az Eu-
rópai Bizottság Magyarországi 
Delegációjának információs re-
ferense az integráció, információ 
és kommunikáció kérdéseiről 
tartott előadást. Egy friss közvé-
lemény-kutatás eredményeire 
hivatkozva a referens elmond-
ta: Magyarországon jelentősen 
emelkedett azok száma, akik el-
lenzik az uniós csatlakozást. En-
nek okaként említette, hogy az 
utóbbi hónapokban mind többet 
lehet olvasni és hallani Magyar-
ország uniós csatlakozásáról, és 
sokakban mostanában tudatosul 
az integráció ténye. - Amikor 
először szembesülnek azzal, 
hogy milyen kevés ismerettel 

rendelkeznek az unióról, és in-
formációhoz szeretnének jutni, 
nem mindig kapják meg a meg-
felelő, objektív tájékoztatást -
fejtette ki. Bár, mint az előadó ar-
ról beszámolt, az elmúlt években 
sok minden történt a csatlako-
zással kapcsolatos kommuniká-
ció terén. A kormány például az 
1995 óta működő közvéle-
mény-fejlesztési programja kere-
tében létrehozta az európai infor-
mációs pontok országos hálóza-
tát. A Külügyminisztérium is 
számos tájékoztató kiadványt je-
lentetett meg. 

Az Európai Bizottság Magyar-
országi Delegációja 1997 óta dol-
gozik a csatlakozás érdekében, 
mindezek ellenére azonban jogo-
sak azok az észrevételek, ame-
lyek szerint nem megfelelő az or-
szág lakosságának felkészítése az 
uniós tagságra. Koreny hangsú-
lyozta: a következő hónapokban 
kiemelt feladatuk lesz az objektív 
tájékoztatás kiszélesítése. Az Eu-
rópai Bizottság új irodát hoz létre 
hazánkban, amely azon felül, 
hogy információt szolgáltat, a la-
kosság és az EU intézményei kö-
zött tartja majd.a kapcsolatot. 

Kölcsey-érmesek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból a Szegedi Nemzeti Színház-
ban megrendezett ünnepség 
után szerdán este a Bartók Béla 
Művelődési Központ dísztermé-
ben adott fogadást a szegedi ön-
kormányzat. A szakmai szerve-
zetek javaslatai alapján idén elő-
ször adták át a Kölcsey-ezüstér-
meket azoknak a szegedi művé-
szeknek, kultúrával foglalkozó 
szakembereknek, mecénások-
nak, akik saját területükön a leg-
kiválóbb teljesítményt nyújtot-
ták az elmúlt esztendőben. Fűz 
Veronika szobrászművész alko-
tását Kozma lózsef alpolgármes-
tertől Andóczi Balogh Éva, a So-

mogyi-könyvtár gyermekkönyv-
tárának munkatársa, Patyi Zol-
tán néptáncos, koreográfus, nép-
zenész, Szeri István, a Tisza Vo-
lán Rt. vezérigazgatója, Szöllősy 
József hegedűművész, koncert-
mester, Sejben Lajos képzőmű-
vész, Polner Zoltán költő, újság-
író, folklorista, Kiss Ernő nép-
művelő, a Bálint Sándor Művelő-
dési Ház igazgatója, Kanyó Zol-
tánná, a Koch Sándor Csongrád 
Megyei Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat ügyvezető igazga-
tója, valamint Kikli Tivadar ze-
neszerző, író vette át. Az elisme-
rést megkapta Király Levente 
színművész is, aki Budapesten 
forgatott, ezért személyesen nem 
tudott részt venni a fogadáson. 


