
42 
 

 
43 

I
N

G
Y

E
N

 
H

I
T

E
L

E
K

Egy ideig úgy tűnt, eltűnnek az ingyenesnek hirdetett fo-
gyasztói hitelek a m

agyar piacról. A
ztán nem

 hogy újra 
m

egjelentek, hanem
 m

intha m
ost indulna a valódi rene-

szánszuk. H
a valaki rákeres az ingyen hitelre, azonnal 

kerékpár forgalm
azók, utazási irodák, fogászati centru-

m
ok, m

űszaki w
ebáruházak tucatjainak ajánlatai között 

válogathat. És a sok-sok 0 százalékos hitelajánlat között 
érdem

es is válogatni. A
 0 százalék ugyanis valójában 

csupán a kam
atra és m

ég néhány költségre vonatkozik, 
nem

 pedig a hitelösszeghez kapcsolódó teljes költség 
m

ennyiségére. M
ostanában, a nyár közeledtével éppen 

a nyaralásokra felvehető, vagy a nyári szórakozással, 
futball EB-vel kapcsolatos vásárlások – televízió, házi-
m

ozi-rendszer – jönnek elő ezek az olcsónak hirdetett 
fogyasztói kölcsönök. A

 0 százalékos hitelt valóban úgy 
hirdetik, hogy nulla a TH

M
. Á

m
 nincs olyan hitel, am

e-
lyet valakinek ne érné m

eg nyújtani. Ezeket a nullás hi-
teleket is általában – alaposan utána szám

olva – évi 15-
30 százalékos felárral kell visszafizetni. A

 TH
M

 valóban 
nullára jön ki, csakhogy szinte m

inden ilyen pénzügyi 
term

ék jár néhány olyan feltétellel, am
elyre a hitel felve-

vőjének költenie kell. 
Ilyen feltétel általában, hogy a hitelhez egy m

egadott 
pénzintézetnél kell folyószám

lát nyitni, és a törlesztést 
kizárólag csoportos beszedési m

egbízással lehet teljesí-
teni. M

indkettőnek költségei vannak, és annál nagyobb 
valószínűséggel lesz nagy ez a költség, m

inél kevésbe 
van beleszólásunk abba, hogy hol is nyitjuk a bankszám

-
lát. Em

ellett nagyon is érdem
es odafigyelni, hogy szin-

te látszólag nem
 is a visszafizetendő hitelösszeg része, 

m
égis sok esetben létezik egy egyszeri kezelési költség, 

am
elynek összege akár az egy-két havi törlesztőrészlet 

m
agasságáig is nyújtózhat, de általános gyakorlatként si-

m
án eléri a hitelösszeg tíz százalékát. Em

ellett több nul-
lás hitelnél kérnek úgynevezett hitelfedezeti biztosítást, 
am

elynek nem
 m

eglepő m
ódon szintén van ára.

Persze nem
 rossz dolog, ha nulla a TH

M
, hiszen ebben 

az esetben biztosan nincs kam
at a havonta fizetendő tör-

lesztésben, sem
 rendszeres kezelési költség vagy m

ás fi-

A m
agyar háztartások 

hitelállom
ánya kezd 

egyre egészségesebbé 

válni, vagyis az em
be-

rek – tanulva az elm
últ 

évtized devizahiteles 

csapdájából – valóban 

arra vesznek fel hitelt, 

am
ire igazán szükségük 

van.  Ism
ét itt vannak az 

áruhitelek, am
elyeket 

ingyen hitelként 

fogadunk. 

Pedig erről szó sincs. 
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Kotsis M
árk

zetnivaló a bank felé. A
 jogszabályok szerint ugyanis 

a TH
M

-nek m
inden ilyen költséget tartalm

aznia kell. 
A

 m
ár em

lített egyéb feltételek azonban nem
 közvet-

lenül a hitelhez kapcsolódó költségek. Ezért lehet a 
nullás hitel éves költsége akár 15-35 százalékos is.
Érdem

es azt is végiggondolni, hogy a nullás hite-
lek leginkább a kereskedő forgalm

ának fellendíté-
sét szolgálják. Ezért arra sem

 árt energiát áldozni, 
hogy m

egnézzük: az adott term
ék m

áshol, hitel 
nélkül m

ennyibe kerül. Sok esetben ugyanis csak 
úgy lehet kigazdálkodni a kiskereskedő oldalán az 
ingyenhitelt, ha annak kam

atát m
ár beépítették a 

vételárba. Részben az állam
i szabályozásnak, rész-

ben a piac tisztulásának köszönhetően m
a m

ár nem
 

nagyon látunk ilyet, de néhány éve m
ég volt olyan 

0 százalékos kam
attal hirdetett fogyasztási hitel, 

am
elyet ennek ellenére 40 százalékos felárral kellett 

visszafizetni.
H

ogy az eddig leírtak hogyan néznek ki a gyakor-
latban, arra egy egyszerű példát m

utatunk. Legyen a 
vágyunk tárgya egy erős középkategóriás okostelefon, 
96 ezer forintért. H

a erre egy éves futam
idejű hitelt 

veszünk fel, nulla TH
M

-m
el, akkor a törlesztésünk 

12 hónapon át havi 8 ezer forint lesz. Csakhogy, ha a 
hitelező egyszeri 8 százalékos kezelési költséget kér, 
m

ár a szerződés aláírásakor m
integy 7 ezer 700 fo-

rintot ki kell fizetnünk. H
a feltétel a kijelölt pénz-

intézetben vezetett szám
la, és ezt m

ásra nem
, csak a 

törlesztőrészletek fizetésére használjuk, vagyis nem
 

érkezik 100 ezer forint feletti összeg ide, akkor a havi 
szám

lavezetési költség nagyjából – és a bankráció.hu 
bankszám

la összehasonlító program
ja által kalkulál-

va – m
ég olcsó konstrukció esetén is havi 1500 fo-

rintnál indul. Ez egy év alatt 18 ezer forint. Vagyis 
ezzel együtt m

áris a 96 ezer forintos hitelösszeg 27 
százalékát kell kifizetnünk többletköltségként. A

 hi-
telfedezeti biztosítást nem

 szám
oltuk, m

ert az álta-
lánosságban a hitelösszeg 0,3-0,5 százaléka havonta, 
esetünkben 3500 forint a teljes futam

időre. Ez pedig 
további 3,5 százalékkal növeli m

eg a hitelköltségein-
ket, am

elyek így m
ár elérik a 30 százalékot. Vagyis 

a 96 ezres telefon m
iatt a hiteltörlesztés végén m

ár 
csaknem

 125 ezer forintot fizettünk ki. 
Korábban m

ár foglalkoztunk a m
agyar egyetem

isták 
hitelfelvételi szokásaival. A

 nullás hitelekkel kapcso-
latos óvatosság pedig azért lehet indokolt ennek a 

korosztálynak, m
ert a diákhiteleken túl a hitellel ren-

delkező felsőoktatási hallgatók legnagyobb arányban 
éppen fogyasztási hiteleket vesznek fel. És nincse-
nek is kevesen: a felm

érések szerint az összes m
agyar 

egyetem
ista negyede m

ár vásárolt hitelre laptopot, 
telefont, vagy m

ás m
űszaki cikket. 

Persze nem
 állítjuk, hogy m

inden esetben rossz öt-
let egy nullásnak hirdetett fogyasztói hitellel élni. A

zt 
azonban igen, hogy ez csak akkor nem

 okoz m
ajd 

m
eglepően nagy kiadásokat, ha tudjuk, hogy viszony-

lag gyorsan, rövid futam
idővel képesek leszünk visz-

szafizetni. Ide tartozik, hogy a részletfizetés is ingyen 
hitelként fogható fel, de akár ezt, akár az üzletekben 
elérhető olcsó kölcsönöket választjuk: próbáljuk m

eg 
egy éven belül törleszteni a tartozást. 
Csak abba gondoljunk bele, hogy egy m

a 200 ezer fo-
rintos csúcstelefon valóban jól hangzó részletfizetés-
sel általában csak úgy érhető el, ha aláírunk két év 
hűséget valam

elyik 10 ezer forint feletti havidíjú elő-
fizetői csom

agra. Vagyis valóban kam
atm

entesen, sőt 
két évnyi részletfizetést összeadva akár valam

ivel a 
m

ai árnál olcsóbban is m
egkapjuk az áhított telefont, 

csakhogy addig valószínűleg jóval többet fizetünk ki 
havidíjban egy olyan szolgáltatásért – korlátlan be-
szélgetés például –, am

elyre nem
 biztos, hogy szük-

ségünk van. 
És m

ég egy dolgot nagyon fontoljunk m
eg az olcsó 

hiteleknél! H
a rászánunk ném

i időt, és átnyálazzuk 
az apróbetűs részeket, ham

ar kiderülhet, hogy m
i 

történik egy törlesztés elm
aradásánál. Szám

os 0 szá-
zalékos TH

M
-m

el hirdetett hitelajánlatról derült ki 
ugyanis az elm

últ években – a hitelfelvevők m
eglepe-

tésére csak utólag –, hogy a kedvező feltételek akkor 
élnek, ha folyam

atos a törlesztés. A
kár m

ár egyetlen 
részlet elm

aradása - akár anyagi okok, akár feledé-
kenység m

iatt m
aradt el a fizetés - azzal járhat, hogy 

egészen m
ás feltételek lépnek életbe, m

int a szerző-
dés aláírásakor. És ezek az új feltételek gyakran jelen-
tenek m

agas kam
atot. A

 teljes futam
időre szám

ítva 
jóval m

agasabbat, m
int am

i egy nem
 ingyen TH

M
-

m
el hirdetett hagyom

ányos fogyasztói hitellel járt 
volna. Kérdezni és olvasni a szerződési feltételek kö-
zött valóban ingyen van. Éljünk a lehetőséggel, ahogy 
az olyan pénzügyi term

ék összehasonlító oldalakon 
található inform

ációkkal is, m
int am

ilyen a bankm
o-

nitor.hu és a bankracio.hu.


