
Kölcsön 

Egy konkrét gépjármő megvásárláshoz folyósított pénzkölcsön olyan finanszírozási forma, 
amely esetén az Ön által igényelt hitelösszeget közvetlenül a kereskedı bankszámlájára 
utaljuk át, amely kizárólag a kölcsönszerzıdésben meghatározott gépjármő megvásárlására 
használható fel. Ön, mint adós az eszköz tulajdonosa (vagyis a forgalmi engedélyben 
tulajdonosként Ön szerepel), a hitelintézet pedig a jármőre vételi jogot alapít. 

A kölcsön visszafizetésének biztosítékául tehát alapvetıen maga a kölcsön segítségével 
megvásárolt eszköz szolgál. 

A havi törlesztı részlet tıke- és kamatrészbıl áll, melynek megfizetése után a tıkerész 
csökkenti a kölcsöntartozást, a kamat pedig (vállalkozásnál) költségként számolható el. 

A kölcsön fı tulajdonságai: 

o a gépjármő az Ön tulajdonában van  
o a gépjármő az Ön (vállalkozása) könyvelésében szerepel  
o haszongépjármőnél az ÁFA-törvény elıírásainak való megfelelés esetén a 

teljes ÁFA visszaigényelhetı  
o a tulajdonszerzési illetéket a futamidı elején le kell róni. 

 

 

Pénzügyi lízing 

Pénzügyi lízing esetén a hitelintézet az Ön megbízásából az Ön által kijelölt gépjármővet 
megvásárolja, s azt lízingbe adja Önnek. A kezdı lízingrészlet befizetése után, Ön havi 
részletekben törleszthet. A lízingelt gépjármő a futamidı alatt az Ön könyvelésében szerepel 
(így az értékcsökkenés elszámolására is Ön jogosult), jogilag azonban a hitelintézet az eszköz 
tulajdonosa (a forgalmi engedélyben Ön üzembentartóként szerepel). Ha Ön az összes 
kötelezettségét teljesítette, a gépjármővet a hitelintézet az Ön tulajdonába adja. 

A teljes lízingdíj – a kölcsönhöz hasonlóan – tıke- és kamatrészbıl áll. A tıkerész ÁFA-
köteles, a kamatrész ÁFA mentes. A kamatrész teljes egészében elszámolható költségként. 

 

 

Zárt végő pénzügyi lízing esetén a lízingszerzıdés megkötése után Ön a teljes vételárról 
számlát kap. A gépjármő tulajdonjoga a futamidı végén – ha minden kötelezettségének eleget 
tett – automatikusan átszáll Önre. 

A zárt végő pénzügyi lízing fı tulajdonságai: 

o a gépjármő a hitelintézet tulajdonában van  
o a gépjármő az Ön (vállalkozása) könyvelésében szerepel  



o haszongépjármőnél az ÁFA-törvény elıírásainak való megfelelés esetén a 
teljes ÁFA visszaigényelhetı  

o a tulajdonszerzési illetéket a futamidı elején illetékelıleg formájában kell 
leróni  

o a kamatrész teljes egészében elszámolható költségként. 

 

 

Nyílt végő pénzügyi lízing esetén Ön nem egyösszegben, hanem a törlesztırészleteknek 
megfelelıen kap számlát. A gépjármő tulajdonjoga a futamidı végén - még, ha minden 
kötelezettségének elegett tett is - nem száll át automatikusan Önre, csak ha azt Ön kéri, és arra 
külön adásvételi szerzıdést köt.  

A nyílt végő pénzügyi lízing fı tulajdonságai: 

o a gépjármő a hitelintézet tulajdonában van  
o a gépjármő az Ön (vállalkozása) könyvelésében szerepel  
o haszongépjármőnél az ÁFA-törvény elıírásainak való megfelelés esetén a havi 

törlesztésnek megfelelı ütemezésben (folyamatosan) a teljes ÁFA 
visszaigényelhetı  

o a tulajdonszerzési illetéket csak a tulajdonszerzéskor (a futamidı végén) kell 
leróni  

o a kamatrész teljes egészében elszámolható költségként. 

 

 

Deviza alapú finanszírozás 

A deviza (euró) alapú finanszírozás lényege, hogy a hitelintézet a finanszírozott összeget 
forintban folyósítja, de euróban tartja nyilván, Ön pedig a kölcsönt mindig forintban törleszti. 
A havi törlesztı részlet ezért változhat az aktuális kölcsön referencia kamatlábának és az euró 
árfolyamának függvényében. Tehát a deviza alapú finanszírozás kockázata az Ön számára 
abban áll, hogy a forint leértékelıdése esetén a törlesztı részlet, valamint a tıketartozás 
forintban számított összege megemelkedik. Így a szerzıdés elıtörlesztése esetén a devizában 
nyilvántartott tıketartozásnak mindig az aktuális deviza eladási árfolyamon forintra 
átszámított ellenértékét kell megfizetnie. 

Mivel az árfolyamváltozás jelentısen befolyásolhatja a deviza árfolyamhoz kötött kölcsön 
forintban kifejezett jövıbeni törlesztı részleteinek és a tıketartozásnak a nagyságát, ezért 
deviza alapú kölcsön felvétele elıtt kérjük, hogy mérlegelje annak kockázatát! 

Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a fenti ok miatt ugyan a deviza alapú konstrukciók rövid 
távon kockázatosabbak, mint a forint alapú társaik, azonban 2-3 év alatt a rövidtávú 
devizaárfolyam-ingadozások általában kiegyenlítıdnek és így összemérhetıkké válnak a 
forint kamatlábak változásának tendenciáival. Ha tehát Ön több éves törlesztést tervez, 
mindenképpen ajánlható a deviza alapú finanszírozás, hiszen annak THM-je még a forint 



leértékelıdésével együtt számítva is általában alacsonyabb, mint a forint alapú finanszírozás 
THM-je. 

 

 

Forint alapú finanszírozás 

A forint alapú finanszírozás jellegzetessége, hogy a havi díjak a futamidı lejártáig csak a 
hitelintézet referencia kamatláb változása esetén módosulhatnak általában akkor, amikor 
a pénzpiaci hatások következtében az MNB által közzétett BUBOR (irányadó budapesti 
bankközi kamatláb) is tartósan megváltozik. A nagyobb kiszámíthatóságra törekvı és 
alacsonyabb kockázatot kedvelı ügyfeleink számára ez a konstrukció igen kedvezı, bár 
összességében drágább lehet a deviza alapú finanszírozásnál. 

 

 

Teljes hiteldíj mutató (THM) 

Az egyes finanszírozási konstrukciókat csak az úgynevezett belsı megtérülési ráta (belsı 
kamatláb) kiszámításával lehet megfelelıen összehasonlítani. Nem vezet helyes eredményre 
például az a megközelítés, amikor nem azonos törlesztési ütemezéső hitelkonstrukciók 
kamatlábát vagy összes többletköltségét hasonlítjuk össze, de az sem, ha a kezelési költséget 
egyszerően hozzáadjuk az összes kamathoz! A helyes eljárás az, ha figyelembe vesszük a 
pénzösszegek idıbeliségét, vagyis azt, hogy az adott pénzösszeg kinek a számára és mennyi 
idın át hajt hasznot. Egy ma kifizetett pénzösszeg összes jövıbeni kamatát a kifizetéskor 
elveszítjük (azaz átengedjük más számára), ezért a ma kifizetett/elköltött pénz hátrányosabb 
számunkra, mint egy késıbbi kifizetés. 

Mivel a belsı megtérülési ráta (a belsı kamatláb) kiszámítása általában komoly nehézséget 
jelent, ezért a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény – a fogyasztók 
védelmében – szabályozta az összehasonlító mutató kiszámításának módját. Ez alapján adták 
ki a 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet, amely egyértelmően rögzíti, hogy a pénzügyi 
intézményeknek milyen egységes számítási módszer alapján kell közzétenniük a 
finanszírozási konstrukcióik teljes éves hiteldíj mutatóit (THM). 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a THM nem ügyleti kamatláb, hanem egy olyan 
mutatószám, amely alapján a fogyasztó is el tudja dönteni, hogy melyik finanszírozási 
konstrukció olcsóbb a számára! Két hitelkonstrukció közül ugyanis mindig az jelenti a kisebb 
terhet, amelynek a THM-je kisebb. 

A THM számítás módjára vonatkozó elıírások, már azt is kötelezıen elıírják, hogy a deviza 
alapú konstrukciók THM-jében figyelembe kell venni a devizában nyilvántartott tartozás, 
illetve törlesztı részletek forintra történı átszámításához alkalmazott eladási és vételi 
árfolyam különbségét is.  



Fontos, hogy a THM-et ne keverjük össze a kamatlábbal vagy más hasonlónak látszó 
mutatószámmal, és mindig az azonos módon számított THM-meket hasonlítsuk össze! 

Azt is érdemes azonban figyelembe venni, hogy bár a törvény célja az volt, hogy minden 
költségtényezı megfelelıen, az idıbeliség figyelembevételével kerüljön bele, a mutatóba, a 
THM mégsem tartalmaz minden valós költségtényezıt. Ennek az az objektív oka, hogy 
vannak olyan, a finanszírozási szerzıdés megkötésekor elıre nem kalkulálható – és elıre meg 
sem becsülhetı – költségek, amelyeket a szerzıdı felek kénytelenek a szerzıdésben rögzíteni. 
Ilyen például a referencia kamatláb esetleges változása, a deviza alapú konstrukcióknál maga 
a devizaárfolyam változása, stb. 

A THM tehát csak a szerzıdéskötés idıpontjában ismert kamatokat és egyéb költségeket tudja 
figyelembe venni. Ennek ellenére ez a ma ismert legjobb módszer a különbözı finanszírozók 
különféle konstrukcióinak összehasonlítására. 

 


