
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

 Adatszolgáltató típusa: 1 Bank 4 Pénzügyi vállalkozás

2 Jelzáloghitel-intézet 5 Lakástakarékpénztár

3 Takarékszövetkezet, Hitelszövetkezet

Beérkezési határidő: a tárgyfélévet követő hó 31.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat:  KSH Népesedési és szociális védelmi statisztikai főosztály 

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

telefonszáma:  80/200-766 

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

201… év   …………………… hó …….. nap PH. Vezető aláírása

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címe

186815

neve telefonszáma faxszáma

  perc

Megjegyzés

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! 

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási 

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított 

hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi 

vállalkozások

JELENTÉS A LAKOSSÁGI LAKÁSHITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

2015. ………….. félév

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Nyilvántartási szám: 

1868KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

út,

utca,

tér

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

telefonszáma

A kitöltő adatai

faxszáma e-mail címe

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve beosztása

város

község



A gazdasági szervezet adatai:

07

Ebből 

(01-ből):

02

03

05

04

 ebből (04-ből): gyűjtőszámla-

 hitellel is rendelkező deviza-

 alapú hitelek

Ebből (01-ből): devizaalapú 

hitelek

államilag támogatott

támogatás nélküli

1868

1. Lakáscélú hitelek

 Lakáscélú hitelek (2+3. sor)

száma, db
ca b d

Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek Tárgyidőszak végén fennálló állomány

összege, millió Ft száma, db összege, millió Ft

01

Hitelek
Sor-

szám

26

24

25

23

 Gyűjtőszámlahitelek kamattámogatása

186815

 Lakás-takarékpénztári megtakarítás utáni támogatás

 Kiegészítő kamattámogatás

2

cb

 Hitelkiváltásra

 Egyéb célra (pl. telekvásárlásra)

 Akadálymentesítési támogatás

 Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása

3. Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú támogatások

 Korszerűsítésre

 Bővítésre

06

 Új lakás építésére

a

10

Ebből

(01-ből):

lakás 

célú 

hitelek 

minő-

sítése

 problémamentes

 külön figyelendő

 átlag alatti

Hitelcélok
száma, dbSor-

szám

 kétes

08

 Gyűjtőszámlahitel (különbözetként

 felhalmozódott összeg)

15

16

21

22

20

18

Sor-

szám

19

17

09

2.  Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek

12

 Használt lakás vásárlására

 Új lakás vásárlására13

11  rossz

14

átlagos futamidő (év)összege, millió Ft

 Otthonteremtési kamattámogatás

 Fiatalok, többgyermekesek kamattámogatása

Támogatások típusai
száma, db összege, millió Ft

a b

 Lakásépítési támogatás

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám



A gazdasági szervezet adatai:
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186815

a

Átlagos hitelköltség 

mutató (%)

3

 Japánjen-alapú hitelek

 Svájcifrank-alapú hitelek

34

35

 Euróalapú hitelek

1868

28

29

 Fiatalok, többgyermekesek kölcsöne

 Gyűjtőszámlahitel

4.  Forint alapú lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

Átlagos évesített

kamatláb (%)

Átlagos hitelköltség 

mutató (%)

a b

Hiteltípusok

Sor-

szá

m

31

32

27

 Jelzáloglevéllel finanszírozott30

 vásárlásra

 építésre

 Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön

33

Nem 

támogatott 

hitelek

Hiteltípusok

Sor-

szá

m

5.  Devizaalapú lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

 korszerűsítésre, bővítésre

b

Átlagos évesített

kamatláb (%)

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám


