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PÉNZÜGYI POZÍCIÓ AZ EGYES ÉLETSZAKASZOKBAN 

Megtakarítás 

Pénzügyi 
helyzet 

Adósság 

Életkor 

25 50 75 

Egyszerű 
megtakarítások 

Lakás hitel Gépjármű hitel Hitel törlesztés 

HOGYAN HOZUNK JÓ DÖNTÉST? 
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HITEL 

A hitel előrehozott vásárlás és a 
jövőre nézve „kényszermegtakarítás”. 
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MENNYIBE KERÜL A HITEL? 

A THM egy százalékos 
formában kifejezett érték, 
amely megmutatja, hogy 
éves szinten milyen költség 
mellett juthatunk hozzá az 
adott hitelhez 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)  

 
• kamat 
• hitelfolyósítási díj 
• értékbecslés 
• hitelközvetítő díja 
• stb. 

 

 
• késedelmi kamat 
• hitel futamidő 

meghosszabbítás díja 
• nem teljesítésből 

származó tételek 
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FOGYASZTÁSI HITEL KALAUZ 

https://youtu.be/ljUV6LTdCSQ 

 

https://youtu.be/mHoQoxIMdQc 

 

https://youtu.be/ljUV6LTdCSQ
https://youtu.be/ljUV6LTdCSQ
https://youtu.be/ljUV6LTdCSQ
https://youtu.be/ljUV6LTdCSQ
https://youtu.be/mHoQoxIMdQc
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FOGYASZTÁSI HITEL KALAUZ 

 Rendszeres önálló jövedelem, fennálló bankkapcsolatod 
alapján igényelhető. 

 
 

Hitelbírálat  

 
  

Meghatározott összegű, havi jövedelmedhez igazodó nagyságú 
hitelkeret. 

 Hitel a szabad kereted erejéig vehető igénybe.  

• Rugalmas 

• Kényelmes 

• Egyszerű igénylés 

• Kamat, költségek! 

• Túlzott eladósodás  
megelőzése miatt rövid 
ideig éljünk vele 
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FOGYASZTÁSI HITEL KALAUZ 

Betéti kártya Hitelkártya 
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FOGYASZTÁSI HITEL KALAUZ 

Előnyei Hátrányai 

Könnyen és gyorsan 
hozzáférhető, a vásárlás 

helyszínén igény bevehető 

Felesleges költéshez, 
túlzott eladósodáshoz 

vezethet 

Alacsonyabb jövedelem 
esetén is hozzájuthatunk 

Az akciók elcsábíthatnak  

Kiszámítható összegű havi 
törlesztőrészletek 

Az egyik legdrágább 
hitelfajta 



9 | 

FOGYASZTÁSI HITEL KALAUZ 

Előnyei Hátrányai 

A kölcsön után a kamaton felül 
egyéb költséget is felszámíthatnak 

Könnyen elkölthetjük olyan dolgokra, 
amikre igazából nincs is szükségünk. 

Ingatlanfedezet bevonása 
nélkül igényelhető 

Szabadon 
felhasználható 

Olvassuk el a bank hirdetményét 
és a szerződés minden részletét 
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A JELZÁLOGHITEL 

Közös jellemzőjük, hogy a hitel 
fedezetét olyan ingatlan képezi, 
aminek részben a hitelt felvevő a 
tulajdonosa. 

• vásárlásra, 
építésre 

• bővítésre, 
korszerűsítésre 

Lakáshitel 

• a felhasználási célt 
nem írják elő 

• a lakáshiteleknél 
némileg drágábbak 

Szabad felhasználású 
jelzáloghitel 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje-NKyoPHcAhWSK1AKHWMHBAEQjRx6BAgBEAU&url=https://hitel-gyorsan.hu/jelzaloghitel/&psig=AOvVaw1OHXyoimsXHDiBnS1ogPKN&ust=1534497909154332
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• Kizárólag olyan törlesztés megengedett, melynek során egyenlőek a havi 
törlesztőrészletek (annuitásos törlesztés). 

• A kamatperiódus hossza (kölcsön törlesztőrészlete nem változik) 5, 10, 15 év 
lehet, vagy a futamidő végéig tartó kamatrögzítés alkalmazása elvárt. 

• A hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 
maximum 15 munkanap. 

• A folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap. 

• A hitelező által választott referencia-értékhez viszonyított kamatfelár nem 
haladhatja meg a 3,5 százalékpontot. 

• A folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak maximáltak. 
• Folyósítási díj: maximum a hitelösszeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 ezer Ft. 
• Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, 

lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a 
hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az 
előtörlesztés díjmentes. 

 

MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL 
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MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL – KALK. 

https://minositetthitel.hu 

Példa: 
• Új lakás - 54m2 

• Futamidő 20 év 
• Hitelösszeg 15 m Ft 
• Kamatperiódus 10 év 
• Jövedelem havi nettó 200.000 Ft 
• Munkaviszony 3 év 
• Ingatlan értéke 25 m Ft 
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HITELEZÉSI FOLYAMATOK 
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HITELEZÉSI FOLYAMATOK  
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HITELEZÉSI FOLYAMATOK 
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HITELEZÉSI FOLYAMATOK 

Forrás: MNB, Portfolio 
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PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR 



18 | 

PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR ALKALMAZÁSOK 
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MIT TEGYÜNK FIZETÉSI NEHÉZSÉGEK ESETÉN? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-dAqBnWGRU 
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Köszönöm a figyelmet! 


