
Hiteltípus Fajtái Mire? Mennyit?
*
 Miben?

*
 Mennyi időre?

*
 Megjegyzés 

Számlahitel 
szabadon 

felhasználható 

jellemzően a havi, 

számlára érkező jövedelem 

100-200%-a (általában 10 

ezer és 2 millió Ft között 

jellemzően Ft-

ban 
1 év 

Bankszámlára utalt havi fix jövedelem szükséges. 

Hitelkeret folyamatosan rendelkezésre áll. A számlára 

érkező jóváírásokból automatikusan törlesztésre kerül a 

fennálló hiteltartozás. 

Fogyasztási 

hitel 

személyi kölcsön 
szabadon 

felhasználható 

50 ezer – 10 millió Ft 

között 

Ft-ban és 

devizában 
0,5 – 10 év 

Havi jövedelem mellett kezes, adóstárs bevonása is 

szükséges lehet, életbiztosítás kötését a pénzügyi 
intézmény előírhatja. 

áruhitel 
áruvásárlás (tartós 

fogyasztási cikk) 
15 ezer – 2 millió Ft között Ft-ban 0,5 – 4év Havi rendszeres jövedelem szükséges. 

gépjárműhitel gépjárművásárlás 
150 ezer – 50 millió Ft 

között 

Ft-ban és 

devizában 
1 – 7 év 

A hitel felvételéhez önerő szükséges, a hitel fedezete a 

gépjármű. 

rövid futamidejű gyorskölcsön 
szabadon 

felhasználható 
30 – 220 ezer Ft között Ft-ban 30 – 60 hét 

Kezes és fedezet nélkül igényelhető. Készpénzben vagy 

átutalással törleszthető. 

Ingatlancélú 

hitel és 

szabad 

felhasználású 

jelzáloghitel 

Ingatlancélú 

hitel 

államilag 

támogatott 

lakáscélú 

hitelek 

új lakás vásárlása, 

építése, meglévő 

korszerűsítése 

jogszabály által 

meghatározott kölcsön 

összegek: 

vásárlásnál: 

max. 10/12,5 millió Ft; 

korszerűsítésnél: 

max. 5 millió Ft 

Ft-ban 1– 30/35 év 

Kamattámogatással nyújtott hitel. A támogatásra 
vonatkozó részletes feltételeket 134/2009. (VI. 23.) 

kormányrendelet tartalmazza. A kamattámogatás a 

futamidő első 20 évére vehető igénybe. A hitel fedezete 
az ingatlan (építmény), a hitel maximumát törvény 

határozza meg. 

Életbiztosítás kötését előírhatja a pénzügyi intézmény, 

továbbá az ügyfél egyéni döntése alapján életbiztosítással 
vagy lakás-takarékpénztári megtakarítással is 

igényelhető. 

piaci feltételű 

lakáscélú 

hitelek 

új és használt lakás 

vásárlása, építés, 

bővítés, felújítás 

500 ezer – 50 millió Ft 

között 

Ft-ban és 

devizában 
1– 30/35 év 

A hitel fedezete az ingatlan (építmény), melynek becsült 

értéke alapján a hitel maximumát a bank határozza meg. 

Életbiztosítás kötését előírhatja a pénzügyi intézmény, 

továbbá az ügyfél egyéni döntése alapján életbiztosítással 

vagy lakás-takarékpénztári megtakarítással is 
igényelhető. 

nem lakáscélú 

hitelek 

nem lakáscélú 

ingatlan (pl. telek, 

üdülő, garázs) 

építése, vásárlása, 

felújítása, bővítése, 

korszerűsítése 

500 ezer – 100 millió 

között 

jellemzően Ft-

ban 
1 – 35 év A hitel fedezete az ingatlan, melynek becsült értéke 

alapján a hitel maximumát a bank határozza meg. 

Életbiztosítás kötését előírhatja a pénzügyi intézmény, 

továbbá az ügyfél egyéni döntése alapján életbiztosítással 

is igényelhető. 
szabad felhasználású 

jelzáloghitel 

szabadon 

felhasználható 

500 ezer – 100 millió Ft 

között 

Ft-ban és 

devizában 
1– 25/30 év 

Megtakarítás fedezete melletti hitel  
szabadon 

felhasználható 

jellemzően minimálisan 

50 000Ft-tól igényelhető, 

maximuma a felajánlott 

fedezet értékétől függ 

(intézményenként változó) 

Ft-ban és 

devizában 

1 – (12 – 60) hónap 

(a hitel lejáratát 

befolyásolhatja a 

felajánlott fedezet 

lejárata) 

Fedezetként felajánlható: lekötött betét, értékpapír, 

életbiztosítás; nyugdíjpénztári megtakarítás. (A futamidő 

alatt egyes intézmények lehetőséget biztosítanak, illetve 

a szerződés alapján, szükség esetén felhívják az ügyfelet 
a felajánlott fedezet módosítására.) 

Hitelkártya 
szabadon 

felhasználható 
50 ezer – 2 millió Ft között Ft-ban  

1-3 év (a hitelkártya 

érvényességi ideje) 
Havi fix jövedelem szükséges, a hitelkeret 

kamatmentesen max. 40-50 napig használható. 
 

 



* 
A táblázatban az egyes termékek legjellemzőbb értékeit tüntettük fel. A Hitel- és lízingtermék választó programban ezen értékektől eltérő értékek is 

előfordulhatnak. 


