
40   41 

HITELCSAPDA
p
é
n
z
b
e
s
z
é
d

Közhely, hogy hitelt akkor veszünk fel, ha biztosan 
vissza tudjuk fizetni, vagy ha olyasmire költjük, ami 
pénzt termel majd. A legnépszerűbb hitelfajta azon-
ban hosszú ideje a kisebb összegű lakossági fogyasz-
tási, vagy áruhitel. Ezt tipikusan akkor igénylik az 
emberek, amikor egy vágyott, vagy nélkülözhetetlen 
termék vagy szolgáltatás árát nem tudják egy összeg-
ben kifizetni, vagy nem szeretnének a vásárlással 
addig várni, amíg megtakarítják a szükséges össze-
get. Egy hitel az egy hitel, azonban az elmúlt évtized 
azt mutatta meg, hogy az általa könnyen megszerzett 
termék sokakat indít el a lejtőn. Mert ha a tévéért 
csak havi 8 ezret kell fizetni, akkor nem lehet olyan 
nagy dolog egy csúcskategóriás telefon havi 5 eze-
rért, aztán újabb és újabb vásárlásokkal már nem is 
olyan nehéz elérni a több tízezer forintos törlesztési 
összeget: és ez már fáj.

A magyar egyetemisták a felmérések szerint nem 
csak diákhitelben gondolkoznak. Fogyasztási célú 
hiteleik is vannak. Ezen belül a legnagyobb arány-
ban műszaki cikk vásárlására vettek fel valamekkora 
összeget. Hogy hányan vannak ilyenek? A megkér-
dezett hallgatók több mint negyede. A pénzügyi vál-
ság éveinek lecsengésével eközben ismét egyre ked-
vezőbb hitelajánlatokkal bombáznak a kereskedelem 
résztvevői, igaz, az állami szabályozás sokat szigoro-
dott: elsősorban a mi védelmünkben.

Ami az idei év hozadéka ebben a kérdésben, az a 
Magyar Nemzeti Bank által kezdeményezett Jöve-
delemarányos Törlesztőrészlet Mutató, vagyis JTM. 
Ez azt jelenti, hogy az összes legális nettó jövedel-
münk mekkora százalékáig adósodhatunk el. 400 

A megtévesztő
kényelem

Az áruhitel kényelmes. Egy 
tanuláshoz és munkához 
nélkülözhetetlen műszaki 
cikk hitelre vásárlása pe-
dig igazolható. Egy hitel 

havi törlesztőrészlete lehet 
nagyon kedvező, de ve-

szélyessé válhat, ha egy 
időben többszörösen adó-

sodunk el. Főként akkor, ha 
ezt az éppen pillanatnyilag 
rendelkezésre álló pénzzel 

számolva tesszük.
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ezer forint alatti havi nettó bér esetén az összes hitelünk 
havi törlesztése legfeljebb a jövedelmünk 50 százaléka le-
het, vagyis 100 forintot keresve hitelképtelenek leszünk, 
amint az összes havi törlesztésünk eléri az 50 ezret.

Persze egy egyetemista esetében kérdéses lehet a jöve-
delem mértéke, de érdekes módon az elmúlt évek vizs-
gálatai azt mutatták ki, hogy a szülői támogatás után a 
munkabér a hallgatók második legfontosabb bevétele, ha 
az összeget nézzük, akkor pedig az első. A megkérdezett 
felsőoktatási hallgatók átlagos nettó jövedelme két éve 
meghaladta a havi 60 ezer forintot. Vagyis a statisztikai-
lag átlagos magyar egyetemista akár havi 30 ezer forintos 
törlesztőrészlet erejéig is eladósodhat. Pedig ez egyálta-
lán nem veszélytelen.

Nulla, azaz Nulla százalék

A legvonzóbb hitel az, amire nem kell kamatot fizetni. 
Sőt, semmilyen költsége nincs. Ilyen hitel azonban akkor 
sem létezik, ha néhány fogyasztásra ösztönző kereskedő 
ezt sugallja. Annak ellenére sem, hogy való igaz: néhány 
válságos év után visszatértek a 0 százalékos Teljes Hiteldíj 
Mutatót ígérő ajánlatok.

Persze senkinek sem mondjuk, hogy féljen az áruhitelek-
től, igenis van olyan helyzet, amikor egy fiatal számára 
nélkülözhetetlen egy családi költségvetésből nem kifi-
zethető laptop, telefon vagy bármi más. Néhány fontos 
szempont azért nem maradhat rejtve: a legfontosabb ezek 

közül – ahogy az elmúlt évtizedekben is – az apróbetű. 
Szánjuk rá azt a fél órát, és olvassuk el a hitelajánlat azon 
részeit is, amelyek bonyolultabb szöveget tartalmaznak a 
néhány címszavas ajánlatnál. Még mindig léteznek ugyan-
is 0 százalékos kamatot hirdető gyorskölcsönt, hitelt hir-
dető vállalkozások, ahol aztán kamat valóban nincs, havi 
kezelési költség azonban igen. Most ugyan nem találtunk 
ilyet, a tavalyi karácsonyi szezonban azonban volt olyan 
ajánlat, ahol a havonta fizetendő kezelési költség összege 
meghaladta a havi törlesztés 40 százalékát.

A most fellelhető legkedvezőbb áruhitelek valóban 0 szá-
zalékos THM-et jelentenek, de kezelési költség itt is van. 
Igaz, hogy ez egyszeri, de az összege 10 százalék felett van, 
és mivel az ilyen hiteleket azért jellemzően kisebb ösz-
szegekben és rövid futamidőre adják, az egyszeri költség 
meghaladhatja az egy havi törlesztőrészlet összegét is. Ez 
pedig 10 hónapos futamidőnél és 100 ezer forintos hitel-
összegnél 20 ezer forint feletti első törlesztést jelent.

Egy tipikus pénzügyi csapdát is jeleznénk a hitelek mellett. 
Előfordul, hogy valójában nem klasszikus hitelt veszünk 
fel. Tipikusan ilyen eset, amikor szolgáltatótól vásárolunk 
nagyobb értékű telefont, részletre. Az ilyen részletfizeté-
sekkel járhatunk nagyon jól, azonban általában jellemző, 
hogy akkor igazán kedvező a dolog, ha magas havidíjú 
előfizetést választunk. Tegyük fel, hogy eddig 5 ezer fo-
rintot tudtunk havi telefonköltségre szánni. A kiválasz-
tott 200 ezer forint környékén kapható telefont azonban 
most nekünk adják kezdő befizetés nélkül, havi 8-9 ezer 
forintért, de csak egy 8 ezer forintos előfizetés mellé. Ez Kotsis Márk

3 ezer forinttal több havi költség, amiért ugyan kapunk 
cserébe többletszolgáltatást, csakhogy ez a többlet két év 
alatt már 72 ezer forintra rúg. A hűségidőt pedig nem 
csak a szolgáltatóhoz, de az adott tarifacsomagra is alá 
kell írnunk. Magyarán nem kérhetünk alacsonyabb tari-
fát büntetés nélkül. A pontos típus megnevezése nélkül a 
200 ezer forintos telefonért ugyan 24 hónap alatt csak 160 
ezer forintnyi kamatmentes törlesztést kell teljesítenünk, 
de a szolgáltatás magasabb havidíjával együtt az összes 
többletköltségünk már bőven meghaladja majd a telefon 
két évvel korábbi árát.

az idő NagyoN sok péNz

Főleg a hosszú futamidő. Érdemes azzal számolni, hogy a 
hitelünk nagyjából 10-24 hónapig fog ketyegni. Persze ez 
természetesnek is tűnik. Amikor azonban kezdő befizetés 
nélkül hozzuk el az üzletből a vágyott terméket, könnye-
dén vesszük, hogy havonta elég 5-15 ezer forintot kifizet-
nünk. A nagy kérdés ilyenkor az, hogy jövőre ilyenkor, 
sőt a futamidő végéig minden hónapban lesz-e 5-15 ezer 
forintunk anélkül, hogy valami más életbevágó dologról 
kellene lemondanunk.

Mert ha nem lesz, abba a hibába is beleeshetünk, hogy 
kimarad egy havi törlesztés. És ez ugyan pótolható a hi-
telező felé, a gond azonban az, hogy számos hitel feltétele 
a folyamatos törlesztés. Ha pedig az megszakad, a hitel 
THM-je azonnal kedvezőtlenebbre vált, és akár az eredeti 
hitelösszegnél jóval nagyobb adósságunk is keletkezhet. 

Az idővel kapcsolatos további szempont, hogy milyen 
távra vásárolunk. A műszaki cikkek esetén kiemelten 
jellemző a gyors értékcsökkenés. Gondoljunk csak bele, 
hogy fizetési nehézség esetén ugyan ígéretes megoldás le-
het, ha használtan eladjuk a hitelre vett terméket, csak az 
a gond, hogy sokakat ér meglepetés, amikor a használt te-
lefon vagy laptop értéke már a töredéke az eredeti árnak. 
Két éves kora környékén egy telefon lehet, hogy egy-két 
havi törlesztőrészlet összegét sem éri.

Az igazi veszély persze nem abban rejlik, ha jól megfon-
toltan hitelre vásárolunk. Hanem a hitel nyújtotta kénye-
lemben. Könnyű hozzájutni, ha van jövedelmünk. Aztán 
a következő vágyott terméknél éppen ezért sokan esnek 
abba a csapdába, hogy ismét hitelre vásárolnak. És ez saj-
nos nem feltételezés, hanem sok magyar család számára a 
valóság: a sokat átkozott jelzálog alapú devizahitelek mel-
lett ugyanis igen komoly probléma a magyar lakossági hi-
telezésben a halmozódó fogyasztási hitelek nem fizetése. 
Ezeket sokszor karácsonyi ajándékra, egy-egy nyaralásra 
vették fel korábban az emberek, akár 5-8 éves futamidő-
re. Ha azt nézzük – ahogy korábban állítottuk –, hogy az 
átlagos magyar egyetemista mennyit keres, és ez alapján 
a jogszabályban rögzített havi törlesztési limitje akár 30 
ezer forint is lehet, rögtön kérdezzünk is rá: ebből az ösz-
szegből mennyi pénzt tudunk azonnal, biztosan és köte-
lező módon kiadni a következő hónapokban, egészen a 
futamidő végéig.


