
40 
 

 
41 

C
S

A
P

D
A

,
p é n z b e s z é d

VA
G

Y
 SE

G
ÍTSÉ

G
?

Sokan tekintik csapdának, lehúzásnak a hitelkártyát, pedig va-
lójában nincs egyszerűbb m

ódja annak, hogy biztos jövedelem
 

m
ellett előrehozzunk egy olyan vásárlást, am

ely adott pillanatban 
valósítható m

eg – m
ert m

ondjuk akciós a term
ék, am

elyet m
eg 

akarunk vásárolni –, de éppen akkor nem
 tudjuk m

egoldani az 
összeg nélkülözését az életünk m

ás területein. H
a viszont tudjuk, 

hogy ham
arosan rendelkezésünkre áll az összeg, és képesek va-

gyunk visszafizetni, m
ajdnem

 ingyenhitelről beszélünk. M
ert-

hogy a hitelkártya lényege, hogy a bank pénzét használhatjuk, 
nagyon kevés költséggel, vagy díjm

entesen. És ehhez csupán né-
hány szabályt kell betartanunk. 
A hitelkártyák által nyújtott biztonság itt azt jelenti, hogy ha ha-
táridőre visszafizetjük a bárm

ikor rendelkezésre álló keretből 
felhasznált hitelt, nincsenek m

eglepetések, többletköltségek. Ép-
pen em

iatt term
észetesen hitelkártyát csak akkor kaphatunk, ha 

am
úgy is hitelképesek lennénk a kibocsátó banknál. H

a pedig 
igazán ügyesen használjuk a hitelkártyákat, akkor a m

ég m
agas-

nak tűnő éves kártyadíjakat is m
egúszhatjuk, m

ert a legtöbb ilyen 
plasztiklaphoz szám

os kedvezm
ény és pénzvisszatérítés tartozik. 

Vagyis a hitelkártya két esetben drága: ha m
eggondolatlanul hasz-

náljuk, vagy ha egyáltalán nem
 használjuk. 

Érdem
es m

egtanulni, 
hogyan lehet 

helyesen használni a 
hitelkártyákat. 

A tartozásait rendezni 
képtelen, és a 

hitelkártya előnyeit 
élvező em

bert két szó 
különbözteti m

eg: 
fegyelem

 és figyelem
. 

A szem
élyes felelősség m

ércéje:
 a hitelkártya
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HASZNÁLATI ÚTM
UTATÓ

A hitelkártyával valójában úgy veszünk fel hitelt, hogy an-
nak összegét – a kártyára vonatkozó felső összeghatárig –, 
és időpontját m

i határozzuk m
eg. H

a tegyük fel egy kártya 
1 m

illió forintig használható, az azt jelenti, hogy bárm
ikor 

elkölthetünk egym
illió forintot a bank terhére, a hitelkár-

tya szerződés aláírásakor érvényes kondíciók m
ellett. És itt 

kezdődnek a gondok sokak szám
ára. A hitelkártya ugyan-

is felelősség. N
em

 azt jelenti, hogy bárm
ikor gond nélkül 

költekezhetünk vele. Felelősen ugyanis tényleg csak akkor 
jelent segítséget, ha a kártyával elköltött pénzt a banki ha-
táridőkig vissza tudjuk fizetni. Persze akkor sincs világvége, 
ha ezen a határidőn túlcsúszunk. Viszont ilyenkor a bank 
elkezdi felszám

ítani a hitelre érvényes kam
atot. 

Vagyis a hitelkártyán lévő keret nem
 ajándék. Az ajándék 

ebben az esetben az a néhány hét, am
eddig nem

 kell ka-
m

atot fizetni a felhasznált hitelösszegre. Ez az idő bankon-
ként változhat, de jellem

zően 40-45 nap. Vagyis ha július 
1-jén hitelkártyával fizettünk, egészen augusztus m

ásodik 
hetéig ingyen használhattunk a bank pénzét. A gond azért 
jelentkezhet, m

ert több pénzt használunk, m
int am

ennyit 
a 45 napos határidő lejártáig vissza tudunk fizetni. A ka-
m

atok eléggé eltérőek lehetnek a kártyahiteleknél, azonban 
közös jellem

zőjük, hogy m
agasak, és itt 30 százalék feletti 

éves kam
atról beszélünk a legjobb esetben is, napi kam

at-
szám

ítással. Az átlagos hitelkártya TH
M

 m
anapság 36 és 43 

százalék között m
ozog. 100 ezer forint tartozás esetén, és 

43 százalékos éves kam
at esetén ez azt jelenti, hogy m

inden 
nap, am

íg csúszásban vagyunk a hitelünk visszafizetésével, 
118 forinttal nő a tartozásunk. Ez nem

 tűnik soknak, azon-
ban egy hónap esetén m

ár m
ajdnem

 3600 forint rakódik rá 
a hiteltartozásra. Fél év alatt pedig csaknem

 22 ezer. Vagyis 
sokáig nem

 jó tartozni a hitelkártya hitellel. 
A rendelkezésre álló hitelkeret kártyától, banktól és tőlünk 
is függ. Ehhez a bank egyszerűsített hitelbírálatot végez, és 
első alkalom

m
al jellem

zően m
inim

ális hitelkeret hagy jóvá, 
am

elyet jó – értsd úgy, hogy jól fizető – ügyfélként később 
lesz lehetőségünk em

elni. A saját m
agunk iránt érzett fe-

Kotsis M
árk

lelősség azonban nem
 feltétlenül szabad, hogy engedjen 

a m
inél m

agasabb elkölthető összeg irányába. M
ásrészt a 

m
agas hitelkeret akkor is hátrányos lehet, ha egyéb hitelt 

kívánunk felvenni. A szabályok szerint ugyanis a hitelfelvé-
tel – legyen az fogyasztási vagy jelzálogkölcsön – esetében 
m

indig vizsgálják, hogy m
ilyen összeggel tartozunk m

ár a 
felvétel pillanatában a pénzintézeteknek. És a hitelkártya 
kerete, ha nem

 használjuk, akkor is tartozásnak m
inősül. 

M
ENNYIBE KERÜL A HITELKÁRTYA?

 

A hitel elvileg – m
int fentebb jeleztük – akár ingyenes is 

lehet. A kártya, és az általa nyújtott előnyök azonban m
in-

denképpen pénzbe kerülnek. A hitelkártyáknál általános, 
hogy jóval nagyobb az éves díjuk, m

int a hagyom
ányos 

bankkártyáknak. Ez a díj lehet egészen kedvező, 3-5 ezer 
forintos, de nyújthat olyan exkluzív előnyöket – biztosítás, 
kedvezm

ények – am
elyek m

iatt m
egkérik az árát, és akár 

15-20 ezer forintot is fizethetünk csak azért, m
ert birtokol-

juk a kártyát. 
Az átlagos évi 3-5 ezer forintos díj elkerülésére azonban 
van m

ód. Egyrészt úgy, hogy m
ár a legegyszerűbb hitelkár-

tyák is sokféle kedvezm
ényt adhatnak attól függően, m

ire 
találta ki őket a kártya kibocsátója. Lehet, hogy olcsóbban 
tankolhatunk, szállhatunk m

eg bizonyos szálláshelyeken, 
rendelhetünk repülőjegyet. Vagyis ha találunk olyan kár-
tyát, am

ely az életvitelünk szem
pontjából fontos kedvez-

m
ényeket tartalm

az, válasszuk azt. 
A hitelkártyák titkos fegyvere azonban a pénzvisszatérí-
tés. Ez azt jelenti, hogy a hitelkártyás vásárlásaink összege 
után a bank bizonyos százalékot visszatérít nekünk. Ennek 
összege 1 és 4 százalék között m

ozoghat. Vagyis 100 ezer 
forintos éves költés esetén könnyedén elérheti a 4 ezer fo-
rintot, am

i nagyjából az éves kártyadíjnak felel m
eg. 

Vagyis látható, hogy ha használjuk, és jól használjuk a hi-
telkártyát, akár nagyjából ingyenes hitelhez is juthatunk – 
kisebb összegekkel és rövidtávon –, illetve a kártya éves 

díját is m
egspórolhatjuk. Ezért jeleztük korábban, hogy a 

hitelkártya akkor drága, ha nem
 használjuk. És m

ég egy 
esetben: ez pedig a készpénzfelvétel. H

itelkártyák esetében 
az ATM

 használatot egyszerűen el kell felejteni. Ennek el-
sődleges oka, hogy a kártyás vásárlásokkal szem

ben nincs 
45 napos türelm

i idő a kam
atfizetésre. Em

ellett jellem
ző, 

hogy a készpénzfelvételt a bank az általános TH
M

-nél 
jóval nagyobb költséggel bünteti.  Szélsőséges esetben ez 
azt is jelentheti, hogy egyetlen autom

ata-használat után 
4-5 ezer forintot is terhel ránk. Kisebb összeg esetén pedig 
aránytalanul nagy a költség: 10 ezer forint felvételénél át-
lagosan 10 százalék. 

VAN M
ÁS HITEL, M

INEK A KÁRTYA? 
Joggal kérdezhetjük, hogy m

iért jobb a hitelkártya, m
int 

m
ondjuk egy folyószám

lához kötődő hitelkeret. N
em

 ál-
lítjuk, hogy jobb, de m

indenképpen rugalm
asabb. A folyó-

szám
lahitelek jellem

zője ugyanis, hogy a bankok ezeknél 
elvárják bizonyos típúsú szám

la vezetését, és a m
unkabér 

rendszeres beérkezését a szám
lára. Az is általános, hogy 

hitelkártya esetén átlagosan kétszer akkora a m
inim

um
 hi-

telkeret, m
int a folyószám

la hiteleknél, utóbbiaknál 50 ezer 
forintnál induláskor nehéz m

agasabb keretet elérni. És 
m

ég egy alapvető különbség, hogy a folyószám
la hitelek-

nek nincs kam
atfizetési türelm

i időszaka. H
a tartozunk, 

tartozunk, igaz, ennek kam
ata jellem

zően jóval alacso-
nyabb, m

int a hitelkártyáké. 
H

ogy m
ennyire fegyelm

ezetten használják a m
agyarok a 

kártyáikat és folyószám
la-hiteleiket, arra itt egy tavalyi sta-

tisztika: több m
int 2 m

illió 700 ezer em
bernek volt egyik 

vagy m
ásik típusú azonnal elérhető hitelkerete. Az összes 

adós átlagos tartozása fejenként 147 ezer forint volt. H
a 

ebből kiragadjuk a hitelkártya-tulajdonosokat, az ő tarto-
zásuk átlagosan 209 ezer forint volt. És biztosak lehetünk 
benne, hogy ez nem

 m
ind 45 napon belüli tartozás volt.


