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Grafikonkészlet a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló közleményhez 

2009. október 

1. ábra: A háztartási forint, euro és svájci frank lakáscélú hitelek új szerződéseinek értéke a 
szezonálisan nem igazított adatok alapján 

 

2. ábra: A háztartások adott hónapban kötött lakáscélú forinthitel-szerződéseinek havi átlagos 
hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke 
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3. ábra: A háztartások adott hónapban kötött lakáscélú svájci frank hitelszerződéseinek havi 
átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke1 

 

 

4. ábra: A háztartások adott hónapban kötött lakáscélú eurohitel-szerződéseinek havi átlagos 
hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke2 

 

                                                 
1 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek.  
2 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. Az idősor természetében bekövetkezett jelentős 
változás miatt a szezonális igazítás nem adott értékelhető eredményt. 
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5. ábra: A háztartási forint, euro és svájci frank szabad felhasználású jelzáloghitelek új 
szerződéseinek értéke a szezonálisan nem igazított adatok alapján 

 

6. ábra: A háztartások adott hónapban kötött szabad felhasználású forint jelzáloghitel-
szerződéseinek havi átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke3 

 

                                                 
3 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. 
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7. ábra: A háztartások adott hónapban kötött szabad felhasználású svájci frank jelzáloghitel-
szerződéseinek havi átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke4 

 

 

8. ábra: A háztartások adott hónapban kötött szabad felhasználású euro jelzáloghitel-
szerződéseinek havi átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke4 

 

 

                                                 
4 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. Az idősor természetében bekövetkezett jelentős 
változás miatt a szezonális igazítás nem adott értékelhető eredményt. 
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9. ábra: A háztartási forint, euro és svájci frank személyi hitelek új szerződéseinek értéke a 
szezonálisan nem igazított adatok alapján 

 

10. ábra: A háztartások adott hónapban kötött forint személyihitel-szerződéseinek havi átlagos 
hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke 
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11. ábra: A háztartások adott hónapban kötött svájci frank személyihitel-szerződéseinek havi 
átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke5 

 

12. ábra: A háztartások adott hónapban kötött euro személyihitel-szerződéseinek havi átlagos 
hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke6 

 

                                                 
5 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. Az idősor természetében bekövetkezett jelentős 
változás miatt a szezonális igazítás nem adott értékelhető eredményt. Az új szerződések mennyiségének alacsony 
szintje miatt a kamatlábadatok 2009. augusztusra (15,36%) és szeptemberre (12,43%) nem értékelhetők, a 
szerződésekben alkalmazott egyedi speciális kondíciók miatt nem követik a tendenciát. 
6 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. Az idősor természetében bekövetkezett jelentős 
változás miatt a szezonális igazítás nem adott értékelhető eredményt. 
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13. ábra: A háztartások adott hónapban kötött forint áruhitel-szerződéseinek havi átlagos 
hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke7 

 

 

14. ábra: A háztartások adott hónapban kötött svájci frank gépjárműhitel-szerződéseinek havi 
átlagos hitelköltség mutatója és az új szerződések értéke 

 

                                                 
7 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. Az idősor természetében bekövetkezett jelentős 
változás miatt a szezonális igazítás nem adott értékelhető eredményt. 
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15. ábra: A nem pénzügyi vállalatokkal adott hónapban kötött 1 millió euro érték alatti forinthitel-
szerződések átlagos kamatlába és az új szerződések értéke8 

 

 

16. ábra: A nem pénzügyi vállalatokkal adott hónapban kötött 1 millió euro érték alatti eurohitel-
szerződések átlagos kamatlába és az új szerződések értéke8 

 
                                                 
8 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. 
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17. ábra: A nem pénzügyi vállalatokkal adott hónapban kötött 1 millió euro érték feletti forinthitel-
szerződések átlagos kamatlába és az új szerződések értéke9 

 

 

18. ábra: A nem pénzügyi vállalatokkal adott hónapban kötött 1 millió euro érték feletti eurohitel-
szerződések átlagos kamatlába és az új szerződések értéke9 

 

 

                                                 
9 Változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hitelek. 
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19. ábra: A háztartások adott hónapban lekötött forint betétszerződéseinek havi átlagos 
kamatlába és az új szerződések értéke 

 

 

20. ábra: A háztartások adott hónapban kötött éven belüli euro betétszerződéseinek havi átlagos 
kamatlába és az új szerződések értéke 
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21. ábra: A nem pénzügyi vállalatok adott hónapban kötött forint betétszerződéseinek havi 
átlagos kamatlába és az új szerződések értéke 

 
 

 

22. ábra: A nem pénzügyi vállalatok adott hónapban kötött éven belüli euro betétszerződéseinek 
havi átlagos kamatlába és az új szerződések értéke 
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23. ábra: Az 1 napos bankközi hitelek átlagkamatlába, forgalma és a kamatfolyosó 

 
 


