
Ötödik forduló (téma a hitel, a pénzhéthez igazodva) 

1. A Takarékos család 6 000 000 forint hitelt vett fel a lakásuk felújításra. A hitel 

futamideje 10 év, a teljes hiteldíj mutató (THM) 15 százalék. A havonta 

fizetendő törlesztőrészlet 96 801 forint. 

a) Összesen mennyi pénzt fog visszafizetni Takarékos család?.........(11 616 120 forintot) 

b) Összesen hány forint kamatot és egyéb díjat fizet a takarékos család?...........(5 616 120 

forintot) 

2. A táblázat egy hiteltörlesztés összes adatát mutatja különböző időpontokban. 

Egy időszak egy évet jelent, a törlesztés mindig az év végén történik. Ennek 

alapján válaszoljatok a táblázat után található kérdésekre! 

 
tőketartozás az 
időszak elején 

törlesztőrészlet 
törlesztőrészletből 

a kamat 
törlesztőrészletből 
a kezelési költség 

1. időszak 800 000 forint 245 000 forint 40 000 forint 5 000 forint 

2. időszak 600 000 forint 241 000 forint 36 000 forint 5 000 forint 

3. időszak 400 000 forint 221 000 forint 16 000 forint 5 000 forint 

4. időszak 200 000 forint 219 000 forint 14 000 forint 5 000 forint 

5. időszak 0 forint 0 forint 0 forint 0 forint 

a) Hány százalék volt a THM az 1. időszakban? …….. (5,625 százalék) 

b) Hány százalék volt a kamat a 2. időszakban? ………… (6 százalék) 

c) Melyik időszakban volt a legmagasabb a kamatláb? …………… (4. időszakban) 

d) Melyik időszakban volt a legalacsonyabb a THM? …………… (3. időszakban) 

e) Hány százalékkal fizetett többet az adós, mint a felvett hitel összege? ...... (15,75 

százalékkal) 

3. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat a díjakat, költségeket, amelyek a 

teljes hiteldíj mutató (THM) részét képezik! 

a) Kamat 

b) Késedelmi kamat 

c) Előtörlesztés díja 

d) Kezelési költség 

e) Közjegyzői díj 

f) Értékbecslés díja 

g) Biztosítás és garancia díja 

4. A hitelfelvevők védelme miatt sok országban szabályozzák a hitelkamatokat, 

hiteldíj mutatókat, megszabva azoknak a legmagasabb százalékos értékét. Ez 

hazánkban is így van, a Magyar Nemzeti Bank által megállapított 

alapkamathoz viszonyítják a felszámítható legmagasabb teljes hiteldíj mutatót. 

Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 0,9 százalék. 



Ezt ismerve, mi lehet a legmagasabb mértéke a kereskedelmi bankok által 

nyújtott hitelek teljes hiteldíj mutatójának? 

a) Alapvető szabályként a THM soha nem haladhatja meg a 25 százalékot, de legfeljebb 

20 százalékponttal lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat. Tehát jelenleg a 

legmagasabb THM 20,9 százalék lehet. 

b) Alapvető szabályként a THM legfeljebb 24 százalékponttal lehet magasabb, mint a 

jegybanki alapkamat, néhány sajátos esetben viszont 39 százalékponttal. Tehát 

jelenleg 24,9 százalék, illetve 39,9 százalék lehet a legmagasabb THM. 

c) Alapvető szabályként a THM legfeljebb a jegybanki alapkamat harmincszorosa lehet, 

kivételt csak a devizahitelek képeznek. Tehát jelenleg a legmagasabb THM 27 

százalék lehet. 

5. Egy 200 000 forint összegű, nyolc hónap futamidejű gyorskölcsön teljes hiteldíj 

mutatója 18 százalék. A hitel törlesztése egy összegben történik a nyolcadik 

hónap végén. Mennyit fog az adós fizetni összesen? 

a) 224 000 forintot. 

b) 24 000 forintot. 

c) 236 000 forintot. 

d) 36 000 forintot. 

6. Válasszátok ki az alábbi felsorolásból azokat a megállapításokat, amelyek 

igazak a hitelre vonatkozóan! 

a) A hitel elhalasztott vásárlásnak tekinthető. 

b) A hitel előrehozott vásárlásnak tekinthető. 

c) A hitelt értelmezhetjük negatív megtakarításként is. 

d) Aki hitelt vesz igénybe, az általában más gazdasági szereplők megtakarításait 

használja. 

e) A hitelek fedezetét a bankoknak a jegybank biztosítja. 

7. Az elromlott és nem javítható hűtőszekrény helyett újat kell vásárolni. Ha 

nincs rá elegendő pénz, és ezért hitelt kell igénybe venni, a felsoroltak közül 

mely hitelfajtákkal vásárolhatjuk meg az új hűtőt? 

a) Jelzáloghitel 

b) Személyi kölcsön 

c) Áruhitel 

d) Adósságrendező hitel 

e) Folyószámlahitel 

8. Biztosan hallottátok már az uzsora kifejezést. Vajon mit jelenthet? 

a) Uzsorának azt nevezik, amikor valaki már csak egyszer étkezik ebéd után, így 

összevonva az uzsonnát és a vacsorát. 

b) Uzsorának nevezik azt, amikor valaki nem a banktól, hanem egy másik 

magánszemélytől vesz föl kölcsönt. 



c) Uzsorának azt nevezik, amikor a kölcsönt nyújtó aránytalanul magas kamatot kér a 

kölcsönadott pénzért. 

9. A hitelfelvétel mindig kockázatokkal is jár. A felsoroltak közül válasszátok ki 

azokat, amelyek a bank kockázatát jelentik! 

a) A kamatok emelkednek. 

b) Az adós késve fizet. 

c) A kamatok csökkennek. 

d) Az adós nem tud fizetni. 

e) Az adós elveszíti a munkáját. 

10. A hitelszerződésekben gyakran szerepel a kezes vagy a kezesség szó. Kit vagy 

mit nevezünk kezesnek? 

a) A kezes az a személy, aki könnyen elfogadja a bank hitelfeltételeit, ezért számára 

alacsonyabb kamatot határoz meg a hitelszerződés. 

b) A kezes az a személy, akin a bank behajthatja az adós elmaradt törlesztőrészletét 

vagy törlesztőrészleteit. 

c) A kezes az a személy, aki tanúsítja a hitelszerződés valódiságát. 

11. A következő táblázat a Központi Statisztikai Hivatal adatait mutatja a magyar 

háztartások eladósodottságáról, tehát ebből kiszámíthatjuk, hogy egy-egy 

háztartásra, lakosra átlagosan hány forint tartozás jut. 

év háztartások száma 
háztartások összes 

adóssága 
Magyarország 

lakosainak száma 

2013 4 081 276 9 903 milliárd forint 9 908 798 fő 

2017 4 134 920 8 581 milliárd forint 9 797 561 fő 

a) Összesen hány forinttal csökkent a magyar háztartások tartozása 2017-ben 2013-hoz 

képest? Írjátok be a teljes számot! ……….. (1 322 000 000 000) 

b) Hány forint volt az egy háztartásra jutó adósság 2013-ban? Kerekítsetek egész számra 

a kerekítés szabályai szerint! ………… (2 426 447) 

c) Hány forint volt az egy háztartásra jutó adósság 2017-ben? Kerekítsetek egész számra 

a kerekítés szabályai szerint! ………… (2 075 252) 

d) Hány százalékra változott az egy háztartásra jutó adósság 2013-ról 2017-re? A 

százalékot egy tizedesre kerekítsétek a kerekítés szabályai szerint! ……. (85,5) 

e) Hány forinttal csökkent az egy főre jutó adósság 2017-ben 2013-hoz képest? 

Kerekítsetek egész számra a kerekítés szabályai szerint! ………….. (123 585 forinttal) 

12. Előfordul időnként olyan eset, hogy a hitelt felvevő család, háztartás nem tudja 

törleszteni a részleteket, ezért adósságkezelésre van szükség. Válasszátok ki a 

felsorolásból azokat az intézkedéseket, amelyek egy adósságkezelési 

eljárásban alkalmazhatók lehetnek! 

a) A hitel futamidejének megrövidítése. 

b) A hitel futamidejének meghosszabbítása. 

c) Az adósság átütemezése. 



d) A hitelszerződés egyoldalú felmondása az adós részéről. 

e) Csődgondnok segítségének igénybevétele. 

f) Az adós és a hitelező tárgyaláson történő megegyezése. 


