
MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT 
SZEMÉLYI HITEL
Olvassa el tájékoztatónkat és ismerje meg, 
miben térnek el a minősített fogyasztóbarát 
személyi hitelek az egyéb hiteltermékektől!
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MILYEN KÉRDÉSEKBEN  
SEGÍT ÖNNEK  
EZ A TÁJÉKOZTATÓ?
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MI AZ A MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL?

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek 
olyan, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által minősí-
tett, szabad felhasználású, vagy hitelkiváltási célú, 
vagy e két célt ötvöző személyi hiteltermékek, ame-
lyek kamata a futamidő végéig rögzített (fix kama-
tozású), kamatfeláruk és díjaik pedig megfelelnek 
az MNB által a hitelezők felé támasztott árazási 
maximumoknak és a fogyasztóbarát határidőket 
magába foglaló elvárásoknak.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel minő-
sítés bevezetésével az MNB célja, hogy minél szé-
lesebb körben elérhető, közérthető és áttekinthető 
feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés 
mellett felvehető személyi hitelek kerüljenek for-
galomba.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek tör-
lesztőrészletei kiszámíthatók, az ilyen típusú hitel-
termékeket egyszerűen össze lehet hasonlítani.

A hitelezők termékei önkéntes pályázat útján nyer-
hetik el az MNB-től a Minősített Fogyasztóbarát 
Személyi Hitel besorolást, a pályázati feltételek 
betartását az MNB ellenőrzi.

 • MI AZ A MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL 
(MSZH)?

 • HOL IGÉNYELHETŐ?

 • MELYEK A MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL  
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, 
FELTÉTELEI?

 • HOGYAN LEHET ÖSSZEHASONLÍTANI 
A KÜLÖNBÖZŐ MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI 
HITELEKET?

www.mnb.hu/penzugyinavigator

https://www.mnb.hu/penzugyinavigator
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MELYEK A MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI 
HITEL LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, 
FELTÉTELEI?

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igényel-
hető

• szabad felhasználásra;
• hitelkiváltásra.

Ne feledje!

Amennyiben az igényelt hitelösszeget részben vagy 
egészben hitelkiváltásra kívánja felhasználni, úgy a hi-
telkiváltásra szánt összeg felett közvetlenül nem ren-
delkezhet, azt más célra nem használhatja fel, azt nem 
is Önnek folyósítják, hanem korábbi hitelezőjének. 
A hitelkiváltáshoz szükséges összegen felüli részt az új 
hitelező akkor folyósíthatja Önnek, ha meggyőződött 
a kiváltott hitel megszűnéséről.

A kölcsön futamideje maximum 7 év lehet.

Amennyiben Ön a futamidő lejárata előtt betölti a 
70. életévét, hitelezője adóstárs bevonását kérheti.

A futamidő végéig fix kamat alkalmazandó. 

A törlesztőrészleteket havonta, egyenlő részletek-
ben kell teljesíteni (annuitásos törlesztés).

HOL VEHETŐ IGÉNYBE?

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt min-
den olyan hitelezőnél, vagy ezek közvetítőinél 
igényelheti, amelynek valamely terméke elnyerte 
a minősítést.

Hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelezők által 
kínált személyi hiteltermékekről, döntése előtt 
hasonlítsa össze a különböző ajánlatokat!

A hitelezők a velük szerződéses kapcsolatban 
álló ügyfelek részére legkésőbb 2021 áprilisától, 
további ügyfelek részére legkésőbb 2021 júliusá-
tól kötelesek biztosítani, hogy a teljes hitelfelvételi 
folyamatot online lehessen lefolytatni.

További információkat a minősített fogyasztó-
barát személyi hiteleket kínáló intézmények listá-
jával együtt itt talál: www.mnb.hu/mszh.

http://www.mnb.hu/mszh
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A kölcsön teljes futamideje alatt biztosítani kell a 
kedvezményt, amennyiben az adós megfelel a fel-
tételeknek. Ha az adós nem teljesíti a kedvezmény 
igénybevételéhez előírt és vállalt kötelezettségeit, 
a többletfizetési kötelezettsége nem haladhatja 
meg a biztosított kedvezmény mértékét.

Ne feledje!

Amennyiben – átmenetileg – nem felel meg a kamat-
kedvezmény feltételeinek, így például, ha nem érkezik 
meg a fizetési számlájára a vállalt jövedelemjóváírás, 
akkor ezen időszak alatt nem jogosult a kedvezményre. 
Ha újra teljesíti a kedvezmény feltételeit, akkor ismét, 
automatikusan jogosult lesz az eredeti kedvezményre.

A folyósításig kizárólag folyósítási díj számít-
ható fel. A folyósítási díj legfeljebb a hitelösszeg 
0,75%-a lehet. Amennyiben a hitelfelvétel teljes 
egészében online történik, úgy folyósítási díj nem 
számítható fel.

Az előtörlesztési díj nem lehet több, mint az elő-
törlesztett összeg 0,5%-a. Ha a hátralévő futamidő 
1 évnél rövidebb, akkor az előtörlesztés díjmentes. 
A hitelező a szerződés előtörlesztéssel összefüggő 
módosításáért nem számíthat fel szerződésmódo-
sítási díjat.

MIÉRT KEDVEZŐBB A MINŐSÍTETT 
SZEMÉLYI HITELEK ÁRAZÁSA, MINT 
MÁS SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKÉ?

A kamatfelár 500 000 Ft-os hitelösszegig maximum 
15 százalékpont, 500 000 Ft-ot meghaladó hitel-
összeg esetén maximum 10 százalékpont lehet, 
mely az ügyleti kamatból esetlegesen adható 
kedvezmények nélkül értendő. Az ügyleti kamat 
a kamatbázis (referenciakamat) és a kamatfelár 
összegeként áll elő.

Referencia- 
kamat

Kamatfelár
Ügyleti  
kamat

Például, ha a referenciakamat értéke 2,0% és a 
kamatfelár 7,5 százalékpont, akkor a hitel ügyleti 
kamata 9,5% lesz.

A hitelező kedvezményt biztosíthat az ügyleti 
kamatból, aminek feltételeként az alábbi szolgál-
tatások igénybevételét írhatja elő:

• díjköteles fizetési számla nyitása és vezetése a 
hitelezőnél,

• meghatározott összegű jövedelemjóváírás tel-
jesítése a hitelezőnél vezetett fizetési számlán,

• hitelfedezeti biztosítás megkötése.
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MI A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL IGÉNYLÉSÉNEK  
FOLYAMATA?

vagy

nem

nem

igen

igen

Előzetes tájékozódás 
több hitelező fiókjában, 

weboldalán

A szükséges dokumentumok 
összegyűjtése

START

STOP

STOP

A befogadáskori kötelező 
ajánlat nem lehet 
kedvezőtlenebb, mint 
az azonos adatokkal 
ugyanazon a napon lekért 
online ajánlat!

Visszakérheti a korábban 
benyújtott dokumentumokat, 
igazolásokat

Termékek keresése  
az MNB weboldalán

Online ajánlatok keresése az MNB kalkulátorával, 
a legkedvezőbb ajánlatok kiválasztása

Hitelszerződés 
megkötése

Érdekli a Minősített 
Fogyasztóbarát Személyi Hitel?

FOLYÓSÍTÁS 

(a befogadást követő naptól 
számított 3 munkanapon 

belül, teljeskörű online 
hitelfelvétel esetén 

2 munkanapon belül)

Hitelbírálat

Érdeklődés a kiválasztott 
hitelezőnél

Ajánlat ellenőrzése 
az MNB weboldalán

Befogadás: visszavonhatatlan ajánlat 
átadása vagy azonnali szerződéskötés
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• A hitelező a hitelkérelem befogadásához szük-
séges iratok beadásakor az Ön által megadott 
adatok alapján visszavonhatatlan ajánlatot ad. 
Ez nem lehet kedvezőtlenebb, mint a befogadás 
napján az MNB online kalkulátorában ugyana-
zon paraméterekkel lekérdezhető kondíciók. 
A kalkulátor szintén elérhető a www.mnb.hu/mszh 
weboldalon.

• Visszavonhatatlan ajánlat adása helyett a hite-
lező biztosíthatja Önnek a befogadást követő 
azonnali szerződéskötés lehetőségét, az így lét-
rejött kölcsönszerződés akkor lép hatályba, ha a 
hitelező által meghatározott feltételek teljesül-
nek.

• A hitelező ettől az ajánlattól csak akkor térhet 
el, ha

• valamelyik belső szabályzatában rögzített, 
a szerződés megkötését kizáró körülmény 
merül fel, ide nem értve azokat a körülménye-
ket, amelyekre vonatkozóan Ön a hitelkérelem 
befogadásakor már adott adatokat, vagy

• az Ön által megadott adatok nem felelnek 
meg a valóságnak, vagy

• a kölcsönre vonatkozó szerződés megkötésé-
hez szükséges, a hitelező által meghatározott 
további dokumentumokat Ön nem nyújtja be, 
vagy

• az adott kölcsönre meghatározott kamatvál-
toztatási mutató alapjául szolgáló referencia-

Ne feledje!

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt forgalma-
zó hitelezőknek kötelező felhívni az Ön figyelmét erre 
a konstrukcióra, amennyiben az Ön hitelcélja ennek 
segítségével megvalósítható. A hitelezőknek továbbá 
fel kell hívni az Ön figyelmét a célhoz kötött konstruk-
ciókra, amennyiben az Ön hitelcélja elérhető az adott 
cél megvalósítására szolgáló – akár kedvezőbb kondí-
ciókkal igénybe vehető – hitel- vagy lízingtermékekkel!

MIBEN KÜLÖNBÖZIK A MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL 
A NEM MINŐSÍTETT SZEMÉLYI 
HITELEKHEZ KÉPEST?

-
• A hitel feltételeiről egy egységesített, könnyen 

összehasonlítható termékismertetőt kap a hitel
igénylést megelőzően.

-
-

• A hitelező egy ellenőrzőlistát biztosít Önnek, 
amelyből tudni fogja, hogy milyen dokumentu
mokat és igazolásokat kell benyújtania a hitel
kérelemhez.

 -

• A hiteligényléshez használhatja az MNB által 
kialakított munkáltatói igazolás sablont, amit 
minden hitelező köteles elfogadni. A sablon a 
www.mnb.hu/mszh oldalon is elérhető.

• A hitelkérelem befogadásához az ellenőrzőlistá
ban megjelölt dokumentumokon kívül további 
iratokat nem kérhet a hitelező, kivéve, ha olyan 
körülmények merülnek fel, amelyeket a befoga-
dáskor nem lehetett előre látni.

http://www.mnb.hu/mszh
http://www.mnb.hu/mszh
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lem befogadásakor nyilatkozhat arról, hogy a 
hitelkérelem elutasítása esetén kéri-e a fizetési 
számla megszüntetését. Ha kéri a fizetési számla 
megszüntetését, akkor a hitelező az elutasításkor 
megszünteti azt és azzal összefüggésben díjat, 
költséget nem számolhat fel.

• Amennyiben Ön maradéktalanul teljesíti a 
folyósítási feltételeket, hitelezője a hitelkérelme 
befogadását követő naptól számítva legkésőbb 
3 munkanapon belül folyósítja a kölcsönt. Tel-
jes körű online hitelfelvétel esetén a folyósítás 
legkésőbb 2 munkanapon belül megtörténik. 
Ha az igényelt hitel részben hitelkiváltási célú és 
részben szabad felhasználású, akkor a szabad 
felhasználású kölcsönrészt 1 munkanappal azu-
tán folyósítja a hitelező, hogy tudomást szerzett 
a kiváltandó kölcsön megszűnéséről.

• Teljes körű online hitelfelvétel esetén

• telefonos vagy elektronikus csatornán keresz-
tül ügyintéző támogathatja a hitelfelvételi 
folyamatot;

• az online felületen az alábbi folyamatoknak, 
dokumentumoknak kell elérhetőnek lenni:

 − ügyfélazonosítás (az adós személyének iga-
zolása);

 − a hiteligénylési kérelem, valamint az elle-
nőrzőlistán feltüntetett dokumentumok 
benyújtása, nyilatkozatok megtétele (pl.: 
munkáltatói igazolás);

kamatnak a befogadáskori ajánlat időpont-
jában érvényes értéke és a szerződéskötés 
napján érvényes értéke közötti különbség 
meghaladja a 75 bázispontot. Ez azt jelenti, 
hogy ha az ügyleti kamat alapjául szolgáló 
kamatbázis értéke a befogadáskori ajánlat 
napja és a szerződéskötés napja közötti idő-
szakban 0,75 százalékponttal megváltozik, 
akkor megszűnik az ajánlat kötelező jellege.

• Meghiúsult szerződés esetén az erre irányuló 
kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon

Ne feledje!

• A hitelező nem írhatja elő a hitel igényléséhez, 
a szerződéskötéshez, valamint a folyósításhoz 
további szerződés meglétét vagy megkötését, 
díjköteles szolgáltatás igénybevételét. A fentiek 
alól kivétel a díjmentes fizetési számla nyitása és 
vezetése, valamint díjmentes internetbanki szol-
gáltatás igénybevétele. 

• Amennyiben a kölcsönnel összefüggésben fize-
tési számlát nyit a hitelezőnél, úgy a hitelkére-

dokumentumokat, amelyek saját vagy adóstár-
sa adatait tartalmazzák. 

A dokumentumok visszakérését Önnek – és ha van, 
adóstársának is – írásban kell kezdeményezni. Ezt 
megtehetik személyesen és postai úton egyaránt. 
A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat 
csak írásbeli meghatalmazással veheti át olyan személy, 
aki nem a személyes adatok alanya.

belül visszakaphatja azokat a benyújtott eredeti
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HOGYAN LEHET ÖSSZEHASONLÍTANI 
A KÜLÖNBÖZŐ MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI 
HITELEKET?

A hitelezők által kínált minősített hiteltermékek 
összehasonlítását egyrészt az egységesített doku-
mentumok és tájékoztatók, másrészt az MNB által 
üzemeltetett weboldal: (http://www.mnb.hu/mszh) 
biztosítja, ahol az MNB által üzemeltetett Össze-
hasonlító kalkulátor is segíti Önt a választásban, 
aminek segítségével elindíthatja a teljes egészében 
online hitelfelvételi folyamatot.

Bővebb információért keresse a Magyar Nemzeti 
Bank ügyfélszolgálatát és a Pénzügyi Navigá-
tor Tanácsadó Irodahálózat munkatársait, vagy 
tekintse meg a www.mnb.hu/mszh honlapot!

Kézirat lezárva: 2022. február

 − előírt tájékoztatások (pl.: termékismertető, 
befogadáskori ajánlat);

 − a hitelszerződés megkötése;
 − az előtörlesztés bejelentése;
 − a kedvezmény feltételeként teljesítendő, 

díjköteles fizetési számla nyitása és meg-
szüntetése;

 − kölcsönnel összefüggő tájékoztatási köte-
lezettségek teljesítése;

• a hitelező alacsonyabb maximális hitelössze-
get határozhat meg, mint papír alapú hitelfel-
vétel esetén.

• Minden évben az éves egyenlegközlőben fel kell 
hívni az Ön figyelmét, hogy lehetősége van 
részlegesen  előtörleszteni, vagy teljes előtör-
lesztés útján kiváltani hitelét.

http://www.mnb.hu/mszh
https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator
https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator
http://www.mnb.hu/mszh


www.mnb.hu/penzugyinavigator

Legyen mindig naprakész! 
Töltse le a Pénzügyi Navigátor  

mobilapplikációt!

MAGYAR NEMZETI BANK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. (Széll Kálmán tér) 

– MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.

Telefon: +36-80/203-776 Fax: +36-1/489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator

PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODAHÁLÓZAT
A megyeszékhelyeken működő irodák elérhetőségei, valamint az 
aktuális kitelepülésekkel kapcsolatos információk megtalálhatóak 

honlapunk Tanácsadó irodák menüpontjában.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak



