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A HITELLEL
csak számolni kell

A hitelektől mostanában félni 
szoktunk. Pedig mindenkivel 

szembe jöhet az a döntés, 
amikor mégiscsak a 

kölcsön felvétele tűnik 
a legjobb megoldásnak. 

Középiskolás 
matematikával és a 

banknak szegezett néhány 
kérdéssel azonban 
kevés meglepetés 

érhet bennünket.p
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Mennyire utáljuk a hiteleket? Nagyon! Elég a nép-
szerű okostelefonos közvélemény-kutatásokat végző 
Voks alkalmazás egyik februári kérdésére néznünk, 
és látszik, hogy az embereknek csupán 20 százaléka 
nem lát semmi rosszat a hitelekben. Negyedük so-
sem venne fel hitelt. És a válaszadók 55 százaléka 
gondolta úgy, hogy csak nagyon indokolt esetben 
fordulna bankhoz.
De mit is jelenthet a nagyon indokolt eset? Nem, nem 
fogjuk megmondani senkinek sem, hogy mikor ve-
gyen vagy ne vegyen fel hitelt. Az azonban mégis so-
kat mond, hogy az elmúlt évek elrettentő példáiban 
emberek ezrei jutottak bajba azért, mert nyaralásra, 
látszólag értelmetlenül drága karácsonyi ajándékra 
vettek fel kölcsönöket. Ha azt nézzük, hogy a hitel de-
finíciója önmagában a jövőbeni – tehát későbbi – vá-
sárlásaink előre hozatala, akkor ezek a pénzfelvételek 
meg is felelnek a tankönyvi leírásnak. Az indokolásuk 
azonban nem ez volt.

Volt hitel, nincs hitel

A magyar társadalom valóban ki van éhezve a fo-
gyasztásra. Ez a tudálékos mondat csupán annyit je-
lent, hogy az emberek szeretnének vásárolni, de álta-
lában nincs annyi készpénzük vagy megtakarításuk, 
hogy ezt megtehessék. Innen jött a 2008-as pénzügyi 
válság előtti hitelcsúcs magyarázatának egyik fele. A 
másik fele pedig onnan, hogy a hitelek olcsóvá váltak. 
Hogy mi is az olcsó hitel, azt mindjárt kifejtjük, azon-
ban fontos látni: az emberek – a hírekben szereplő 
történetek alapján – most sem tájékozottabbak, mint 
10 évvel ezelőtt. Sokan ma sem értik, miért annyival 
és úgy tartoznak a bankjuknak, ahogy.
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Meglepetés helyett Matek

Egy kicsit félretéve azt a tényt, hogy az alacsony 
THM-ek 10 éve a deviza alapú hitelezésnek 
voltak köszönhetőek, hiszen az elszámolt devi-
zák kamata is alacsony volt, van a Teljes Hitel-
díj Mutatóval egy probléma. Nem tudunk – így 
általában mi emberek – számolni vele. Pedig a 
kamatos kamat számítással, amely általában a la-
kossági hitelezésben meg egy sor más pénzügyi 
termékben jellemző, nem olyan nehéz megérte-
ni, mennyit fizetünk a hitelért. Van erre egy nem 
túl bonyolult képlet: 

H=T*(1+X)N

Ebben a képletben a H a teljes hitelösszeget jelöli, 
amelyet vissza kell fizetnünk. A T az a tőke, ame-
lyet mi a banktól hitelként megkapunk. Az X a 
THM tizedestört formátumú értéke. Az N pedig 
a futamidő periódusainak száma, jellemzően az 
éveké, amelyek során a hitelt törlesztjük. 
Példaként nézzünk egy 1 millió forintos hitelt 
(jellemző fogyasztási hitel), amelyet 8 százalékos 
THM-mel vettünk fel 5 évre, ezzel viszonylag 
könnyű a matek. Valahogy így fog kinézni a do-
log: 

1 470 000=1 000 000*(1+0,08)5

Vagyis látható, hogy a visszafizetendő összeg 
nem csak a THM-től függ. Hanem a futam-
időtől is. Ha nem 5, hanem 10 évre vesszük 
fel a hitelt, a teljes összeg már 2,16 millió fo-
rintra nő. Hogy havonta ez mekkora terhet ró 
ránk? Osszuk el a teljes hitelösszeget a tör-
lesztési idő hónapjainak számával. Ha 5 év a 
futamidő, a havi törlesztőrészlet 24 ezer 500 
forint lesz. 10 éves futamidő esetén pedig 18 
ezer forintot kellene visszafizetnünk. Az egy-
millió forint feletti rész – 5 éves futamidőnél 
470 ezer forint – a hitelünk ára.

Kotsis Márk

szerencsejáték a 
hitelezésben

A jó hitelhez nem szerencse kell, hanem leginkább 
egészséges bankrendszer és működő gazdaság, amely-
nek mi, önálló személyes pénzügyi lépésekre képes ál-
lampolgárok is fontos része vagyunk.
A jelenleg szinte kizárólagosan elérhető forinthitelek 
kamata és THM-je igazából rekord alacsony, amely 
jelentős részben az alacsony jegybanki alapkamatnak 
köszönhető. Akkor miért félünk ennyire a felvételé-
től? Az a helyzet, hogy olyan nagyon nem is félünk, 
mint azt a bevezetőben idézett kutatás mutatja. Ha 
megnézzük azt a korosztályt, amely a következő évek-
ben a legvalószínűbb hitelfelvevő lehet, látható, hogy 
ezt nem tartják ördögtől valónak.
A mai egyetemisták 25 százalékának most is van hite-
le. Az Állami Számvevőszék egy tanulmánya szerint a 
felsőoktatási hallgatók közül a többség a tanulmánya-
ihoz vett fel kölcsönt (Diákhitel), de már most vannak 
közöttük sok ezren, akik műszaki cikkre vagy autóra 
kértek pénzt valamelyik banktól. Még nagyobb azok-
nak az aránya, akik a jövőben hajlandóak lennének 
hitelfelvételre.
És most térhetünk vissza arra a kérdésre, mi is az 
indokolt hitelfelvétel. Az egyetemisták majdnem 
fele úgy érzi, hogy venne fel pénzintézeti kölcsönt: 
elsősorban lakásra, vállalkozás beindítására, esetleg 
autóvásárláshoz. Igaz ugyan, hogy a megkérdezett 
fiatalok majdnem fele tart a hitelektől, mert már ta-
pasztalt olyat a környezetében, hogy valaki nehéz 
helyzetbe került a törlesztéssel, azonban a hitelt fel-
venni nem akaró hallgatók többsége úgy nyilatko-
zott, hogy az életvitele egyelőre nem teszi szükséges-
sé a banki finanszírozást.
Ha még így sem teljesen megnyugtató a kép, félórás 
gyorstalpalót vehetünk a Diákhitellel kapcsolatban 
az interneten Fazekas Kornéltól, aki a Gazdálkodási 
és Tudományos Társaságok által szervezett Minden-
napi Pénzügyeink című előadássorozat előadójaként 
a lehetőségről és a felelősségről is beszélt. 


