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A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! (A)
 

OTP Bank Nyrt.  
 

 HIRDETMÉNY   

az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról 
  

I. ÚJONNAN ELÉRHETŐ BETÉTEK 

 

I.1. Látra szóló betétek (1) (2) 

I.1.1. Pénzforgalmi és egyéb látra szóló forint számlák Kamat (évi), EBKM  

Pénzforgalmi és egyéb látra szóló számlák  0,0001% 

Banktechnikai számlák 0,00% 

I.2. Lekötött betétek (1) (2) (3) (4) 

Betét típusa 

Kamat (évi), EBKM 

100.000 -  
999.999 Ft-ig 

1.000.000 - 
4.999.999 Ft-ig 

5.000.000 - 
9.999.999 Ft-ig 

10.000.000 - 
29.999.999 Ft-ig 

30.000.000 – 
100.000.000 Ft-ig(6) 

I.2.1. Fix kamatozású forint lekötött betétek (fix kamat)                       

7-14 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

15-30 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

31 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Lekötési módozat egyszeri, folyamatos, tőkésedő folyamatos, fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos 

 

II. ÚJONNAN NEM ELÉRHETŐ BETÉTEK 

 

II.1. Lekötött betétek (1)(2)(3)(4) 

Betét típusa 
Kamat (évi) EBKM Kamat (évi) EBKM 

10.000.000 - 29.999.999 Ft-ig 30.000.000 Ft-tól 

II.1.1.  OTP Etap betét (fix, időben sávos kamat) 

Futamidő sáv (90 nap) 

1-15 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

15-30 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

31-45 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

46-60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

61-75 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

76-90 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Futamidő sáv (120 nap) 

1-20 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

21-40 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

41-60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

61-80 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

81-100 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

101-120 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Futamidő sáv (180 nap) 

1-30 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

61-60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

61-90 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

91-120 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

121-150 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

151-180 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Lekötési módozat egyszeri, folyamatos 
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Betét típusa 

Kamat (évi), EBKM 

100.000 -  
999.999 Ft-ig 

1.000.000 - 
4.999.999 Ft-ig 

5.000.000 - 
9.999.999 Ft-ig 

10.000.000 - 
29.999.999 Ft-ig 

30.000.000 Ft-tól 

II.1.2. Fix kamatozású forint lekötött betétek (fix kamat)                       

32-60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

61-90 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

91-180 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Lekötési módozat egyszeri, folyamatos, tőkésedő folyamatos, fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos 

II.1.3. Változó kamatozású forint lekötött betétek (változó kamat)(5)                                 

31-60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

61-90 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

91-120 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

121-180 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

7-8-9 hónap - 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

10-11-12 hónap - 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

éven túli - 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 

Lekötési módozat egyszeri, folyamatos, tőkésedő folyamatos, fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos 

II.1.4. Net betét (fix kamat) 

60 nap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Igénybevétel feltételei 
OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy Electra Terminálon keresztül kezdeményezett, hitelesített elektronikus 

bankszámlakivonattal rendelkező forint bankszámláról (kivéve megtakarítási számla) indított betét. 

Lekötési módozat egyszeri, folyamatos, tőkésedő folyamatos 

Betét típusa 

Kamat (évi) EBKM Kamat (évi) EBKM Kamat (évi) EBKM Kamat (évi) EBKM 

100.000 -  
999.999 Ft-ig 

1.000.000 -  
4.999.999 Ft-ig 

5.000.000 -  
9.999.999 Ft-ig 

10.000.000 Ft-tól 

II.1.5. Ritmus betét (fix, időben sávos kamat) 

1 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

2 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Lekötési módozat egyszeri, tőkésedő folyamatos 

Futamidő 3 hónap (1 és 2 hónapot követően időközi feltörési szakaszokkal) 

II.1.6. Piramis betét (fix, időben sávos kamat) 

2 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

4 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

6 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

8 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Lekötési módozat egyszeri, tőkésedő folyamatos 

Futamidő 8 hónap (2, 4 és 6 hónapot követően időközi feltörési szakaszokkal) 

 
(1) A 82/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján meghatározott egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM).  
(2) A látra szóló betéti kamatok jóváírására a negyedév utolsó (banki) munkanapján, a lekötött betéti kamatok jóváírására éven belüli lekötések 

esetén a lejárat napján, éven túli lekötések esetén a lekötéstől számított 12 hónap elteltével kerül sor. A betét feltörése, ill. felmondása esetén 
a betét teljes összege megszüntetésre kerül. Feltörési kamatláb: 0 % 

(3) Lekötési módozatok: egyszeri, folyamatos, tőkésedő folyamatos, fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos, melyek valamennyi csatornán 
elérhetőek. Egyszeri lekötés esetén, amennyiben az ügyfél más számlát nem ad meg, a betét lejáratát követően a tőke és a kamat összege 
jóváírásra kerül az ügyfél azon számláján, amelyről a betételhelyezés történt. Folyamatos lekötés esetén a betét fordulónapján a tőkeösszeg 
az eredeti futamidőre a fordulónapon érvényes betétlekötési feltételek és kamatláb mellett ismételten lekötésre, az esedékes kamat pedig 
jóváírásra kerül az ügyfél azon számláján, amelyről a betételhelyezés történt, feltéve, hogy betétlekötéskor az ügyfél más számlát nem adott 
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meg. Tőkésedő folyamatos lekötés esetén a betét fordulónapján az esedékes kamattal megnövelt tőkeösszeg az eredeti futamidőre a 
fordulónapon érvényes betétlekötési feltételek és kamatláb mellett, figyelembe véve a betétösszeg nagyságának változása miatt esetleg 
bekövetkező kamatváltozást is ismételten lekötésre kerül. Fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos lekötés esetén, a betét fordulónapján az 
esedékes kamattal illetve egy adott fix összeggel megnövelt tőkeösszeg az eredeti futamidőre a fordulónapon érvényes betétlekötési 
feltételek és kamatláb mellett, figyelembe véve a betétösszeg nagyságának változása miatt esetleg bekövetkező kamatváltozást is ismételten 
lekötésre kerül. 

(4) Kamatozási módozatok: Fix kamatozás esetén a betét kamata a futamidő alatt nem változik, folyamatos vagy tőkésedő folyamatos lekötésnél 
esetleges kamatláb módosítás esetén az új kamat a betét fordulónapján lép életbe. Változó kamatozás esetén a betét kamata a futamidő alatt 
is változhat. Időben sávos kamatozás esetén a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától A betétben 
elhelyezett egyenlegre minden időperiódus végén kiszámításra kerül az adott időperiódusra meghatározott kamat. A kamatperiódusonként 
járó - különböző kamatmértékű - kamatösszegek összesítetten kerülnek jóváírásra a betét lejártakor vagy feltörését követően. Az OTP Bank 
Nyrt. betétfeltörés esetén csak a befejezett kamatperiódus(ok)ra vonatkozóan fizeti ki a kamatösszeget. Ez alól kivételt képez az első 
kamatperiódus, ahol a Ritmus Betét esetén 1 hónapon, a Piramis Betét esetén 2 hónapon, Etap betét esetén 15, 20, illetve 30 napon belü li 
betétfeltörés esetén a kamat mértéke 0%. Egy adott kamatperiódusra meghirdetett kamat abban az esetben kerül jóváírásra, ha a 
betétfeltörés időpontjában az összeg már a következő kamatperiódusban kamatozik, azaz, ha a betétfeltörés a kamatperiódus utolsó napját 
követő nap(ok)on történik. 

(5) Forint betétlekötés éven túli időtartamban 15, 18, 21, 24, 36, 48 és 60 hónapra lehetséges. 
(6) 100 millió Ft felett új betétlekötési megbízást az OTP Bank Nyrt. 2017. október 18-tól kizárólag egyedi megállapodás alapján fogad el. A 2017. 

október 18. előtt folyamatos, tőkésedő folyamatos vagy fix összeggel növelt tőkésedő folyamatos lekötés módozat mellett lekötött, 100 millió 
Ft-ot meghaladó összegű lekötések esetén újraforduláskor a 30-100 millió Ft összegsávban jelzett évi kamatláb érvényes.  
 

 
(A) A Hirdetmény az I.2.1., II.1.2. és a II.1.4. pontokban szereplő lekötött betétek éves kamatának csökkenése, továbbá a II.1.2.-6. pontokban 

szereplő lekötött betéti konstrukciók értékesítésének felfüggesztése miatt módosul. További változás, hogy 100 millió Ft felett új betétlekötési 
megbízást az OTP Bank Nyrt. 2017. október 18-tól kizárólag egyedi megállapodás alapján fogad el. A kamatcsökkenést a pénzpiaci 
kamatlábak változása indokolja. 

   


