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Júliustól online is elérhető a fogyasztóbarát személyi kölcsön 

A Minősített Személyi Hitelek növekvő népszerűségét jelzi, hogy - dinamikusan bő-

vülő értékesítés mellett - az év első négy hónapjában már minden ötödik személyi 

hitel ilyen volt. Az ügyfelek összesen 6900 szerződést kötöttek, több mint 25 milli-

árd forint értékben. A termék számos fogyasztóbarát jellemzője - így a versenyké-

pes árazás, kiszámítható, fix kamatozás, gyors hitelbírálat és folyósítás - hamaro-

san újabb kényelmi szolgáltatással bővül. 2021. július 1-től minden ügyfél számára 

elérhetővé válik a teljeskörű online ügyintézés és szerződéskötés lehetősége. 

Minősített személyi hitel igénylése (MSZH) esetén az egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb ügy-

intézést biztosító online csatorna a hitelnyújtók saját ügyfelei számára már idén áprilisban elérhe-

tővé vált. Ezt a lehetőséget ebben a hónapban a hitelfelvevők negyede ki is használta. A konstruk-

ciónak az MNB által meghatározott pályázati feltételrendszere alapján 2021. július 1-jétől a saját 

ügyfelek mellett már minden potenciális hitelfelvevő részére elérhetővé válik az online hitelfelvétel 

lehetősége. 

Az internetes ügyintézést az MNB honlapján ingyenesen, bárki számára egyszerűen elérhető Ösz-

szehasonlító oldal is segíti, ahol a hitelügylethez kötődően az ügyfél egyéni paramétereinek meg-

adásával kiválaszthatja a számára leginkább megfelelő hitelajánlatot. Az oldalon a közeljövőben az 

ajánlat kiválasztása után egy kattintással elérhetővé válik az ajánlatot adó pénzügyi intézmények 

hiteligénylési oldala. A megadott adatok az MNB kalkulátorából az intézmény oldalára is átkerül-

nek, nem szükséges újra beírni azokat, így az ügyintézés még kényelmesebb.  

A fogyasztóbarát személyi hitel melletti további érv, hogy kamata az MNB által meghatározott kö-

vetelményrendszer szerint maximált. E kamatmérték 500 ezer forint hitelösszeg alatt nem halad-

hatja meg - a hitelnyújtó pénzügyi intézménytől független - referenciakamat 15 százalékponttal, 

míg 500 ezer forint hitelösszeg felett a referenciakamat 10 százalékponttal növelt értékét.  

A fix kamatozás miatt pedig attól sem kell tartani, hogy a kamat, és ezáltal a havi törlesztőrészlet a 

futamidő alatt megváltozna. A 2021. áprilisi adatok alapján a folyósított MSZH hitelek átlagos teljes 

hiteldíjmutatója (THM) 2,1 százalékponttal volt alacsonyabb a nem fogyasztóbarát konstrukciók-

nál. S van már verseny a fogyasztóbarát személyi hitelek közt is, hiszen az egyes ügyletek feltételei 

alapján a tényleges kamatok jelentős szórást mutathatnak. 

Az MSZH nem tartalmazhat „rejtett költséget”, s felszámítható díjait illetően is szigorúbb elvárá-

soknak kell megfelelnie a nem minősített termékekhez képest. Online hitelfelvétel esetén nincs 

folyósítási díj (ennek mértéke személyes ügyintézés esetén is csak maximum 0,75 százalék lehet), 

az előtörlesztési díj maximuma pedig 0,5 százalék. További kedvező lehetőség, hogy ezt a díjat sem 

kell megfizetni akkor, ha előtörlesztéskor egy évnél kevesebb van hátra a futamidőből. 

https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator
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Összehasonlításképpen: az MSZH legmagasabb folyósítási díja a kétharmada, a maximális előtör-

lesztési díja pedig csupán a fele a piacon az egyéb személyi hiteleknél eddig alkalmazott díjaknak. 

Az MSZH konstrukció esetében a többi termékekhez képest rövidebb idő alatt történik meg a fo-

lyósítás, hiszen a pénzügyi intézményeknek az eddiginél gyorsabb átfutási időt kell biztosítaniuk. 

Online szerződéskötésnél maximum 2 munkanap, papír alapú szerződéskötésnél legfeljebb 3 mun-

kanap alatt zajlik le a folyamat. 

Nyilvánvaló előnyei miatt egyre többen választják a fogyasztóbarát személyi hitelt. Az MSZH ter-

mékeket már forgalmazó intézmények saját személyi hitel folyósításán belül e termékek részará-

nya folyamatosan emelkedik, így idén áprilisban már meghaladta a 30 százalékot. 

* A szerzők a Magyar Nemzeti Bank munkatársai 

„Szerkesztett formában megjelent a magyarnemzet.hu oldalon 2021. június 24-én.”  

 


