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AZ ÁTLÁTHATÓ ÁRAZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK FOGYASZTÓI 

KÖLCSÖNÖK ESETÉN 
  

 

2012. április elsejét követően több jogszabály módosítás lépett életbe, melyek a hitel (lízing) konstrukciók 
árazásának az ügyfelek számára átláthatóbbá tételét célozták meg.  
A 2012. április 1-jén hatályba lépett törvényi változás 

 korlátozza a fogyasztóval kötött hitelszerződések esetén felszámítható teljes hiteldíj mutató (THM) 
mértékét, 

 szabályozza a jelzáloghitelek esetében felszámítható kamatokat, díjakat és költségeket. 

 

A THM maximalizálása a hitelszerződésekben 

 

A 2012. április 1-jét követően megkötött szerződéseknél a pénzügyi intézmények (bankok, 
takarékszövetkezetek és pénzügyi vállalkozások) a fogyasztóknak nem nyújthatnak olyan kölcsönt, 
amelyben a THM mértéke meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt 
mértékét.  
Ettől eltérés az alábbi terméktípusoknál lehetséges. 

 a hitelkártya-szerződések    
 a fizetési számlához kapcsolódó kölcsön (pl. folyószámlahitelek), továbbá  
 a mindennapi élet felszerelési tárgyai, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához 

(pl. áruhitelek) nyújtott kölcsön, valamint  
 a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében.   

Ezeknél a konstrukcióknál a THM maximuma a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke 
lehet.  
A gépjárműhitelek esetén szigorúbb az általános korlát: a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt 
mértéke lehet a maximális THM. 
A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki 
alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére.   
 

Kamatok, díjak és költségek meghatározása a jelzálogkölcsönök esetében 

 

A törvény előírja, hogy:  
 Amennyiben a fogyasztó a jelzálogkölcsön-szerződésében foglalt fizetési kötelezettségeit 

szerződésszerűen teljesíti, úgy a pénzügyi intézmény nem számíthat fel a kamaton felül 
rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget. Ez a szabály abban az esetben 
érvényes, ha az ügyfél a szerződésnek megfelelően, határidőre törleszti hitelét. 

 A szerződés megkötésekor nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot. 
 A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a pénzügyi intézménynek a kamat változását az alábbi 

módszerek egyikével kell meghatároznia: 

 Változó kamatozás esetén a referencia kamatlábak lehetnek: 3 /6 /12 havi BUBOR vagy 3 
/6 /12 havi CHF LIBOR vagy 3 /6 /12 havi EURIBOR. Ebben az esetben az ügyfél által 
fizetendő kamatláb a referencia kamatlábból és a Hirdetményben meghatározott 
kamatfelárból tevődik össze.  
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Változó kamatozás esetén kamatfelárat csak akkor lehet egyoldalúan emelni,  
o ha a fogyasztó egyhavi törlesztő-részlettel 45 napot meghaladó késedelembe esik, 

vagy  
o legalább két hónapig nem fizeti a vagyonbiztosítást a szerződésszerű értesítés 

ellenére sem. 

 Fix kamatozás esetén a kamat mértéke a kölcsönszerződésben meghatározott 3, 5 vagy 
10 éves kamatperiódusok alatt rögzített: a kamatperiódus alatt rögzített kamatlábak esetén 
a kamatláb mértéke - összhangban a kamatperiódus hosszával - 3, 5 vagy 10 évente 
változhat.  

 Egyéb díjat, költséget a pénzügyi intézmény legfeljebb csak a KSH által közzétett előző évre 
vonatkozó fogyasztói árindexszel megegyező mértékben emelhet. 

 

KDB jelzálogkölcsön-szerződés módosítása az átlátható árazásnak megfelelően 

 
A jogszabály-módosítás alapján a 2012. április 1. előtt a KDB Bank és az Ügyfelei által megkötött, egy évnél 
hosszabb hátralévő futamidejű jelzáloghitel-szerződések esetében az Ügyfelek - amennyiben ügyletük 
árazása nem felel meg az előző pontban ismertettetnek - 2012. augusztus 31-ig egy alkalommal 
kérhetik hitelszerződésük módosítását úgy, hogy az megfeleljen a törvényben foglaltaknak.  
 
KDB Bank a szerződés módosításáért költséget, jutalékot nem számít fel. Azonban felhívjuk 
ügyfeleink figyelmét, hogy a bankon kívüli költségek (pl. közjegyzői díj, tulajdoni lap díja) az Ügyfeleket 
terhelik. 
 
KDB jelzálogkölcsön-szerződés módosításának jellemzői:  
A módosítást követően az Ügyfeleket terhelő kamat az alapkamatból (referenciakamat) és a KDB Bank által 
megállapított kamatfelárból áll.  
Kezelési költség nem kerül felszámításra. 
A jelzáloghitel teljes hiteldíj mutatója (THM) nem változik a szerződés-módosítás hatására. 
Nem változik hitel futamideje és devizaneme sem.  
A szerződés-módosítást követően az esedékességi napok nem változnak.  
 
Kamat:  
A KDB Bank az alábbi referencia kamatlábakat alkalmazza ezen típusú szerződés-módosítások esetén:  
- forinthitelek esetén: 3 havi BUBOR. 
- euró alapú hitelek esetén: 3 havi EURIBOR. 
- svájci frank alapú hitelek esetén: 3 havi CHF LIBOR. 
A referenciakamat mértéke negyedévente automatikusan változik. 
A referenciakamat mértéke - a jogszabályi előírások figyelembevételével - a kamatperiódus fordulónapját 
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes referenciakamat alapján kerül megállapításra 
és a kamatperiódus alatt mértéke állandó marad. 
A referenciakamat-változás a hatálybalépését (negyedév első hónapjának esedékességi napja) követő 
soron következő esedékességtől érvényesül a törlesztő-részletben.  
 
A referenciakamatok napról napra változnak, emiatt arra lehet számítani, hogy a kölcsön ügyleti kamata is 
kamatperiódusról kamatperiódusra változni fog, amely egyben a törlesztőrészletek kamatperiódusonként 
történő változását is jelentheti.  
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Törlesztés: 
A törlesztő-részlet megfizetése kizárólag az Ügyfeleknek a KDB Banknál vezetett lakossági folyószámlájáról 
történhet. 
Törlesztés módja: havi egyenletes törlesztési feltételekkel annuitásos törlesztési módszerrel. 
A törlesztési esedékesség a KDB Bank által kötött jelzálog-kölcsönszerződések esetén minden hónap 15. 
(munkaszüneti nap esetén azt ezt követő banki nap), a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. által 
engedményezett jelzálog-kölcsönök esetén minden hónap 8. vagy 28. (munkaszüneti nap esetén azt ezt 
követő banki nap).  
 
A szerződés módosítására vonatkozó igényt írásban szükséges jelezni a KDB Bank illetékes fiókjában, ahol 
egyedi ajánlatot készítenek az érdeklődő Ügyfelek részére a pontos szerződéses feltételekről. 
A módosításra való jogosultság feltétele, hogy a kölcsönszerződés módosításához szükséges 
dokumentumokat az Ügyfelek a bank számára az kérelem beadását követő 60 napon belül hiánytalanul 
benyújtják.  
 
Figyelmükbe ajánljuk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi honlapját 
(www.pszaf.hu/fogyasztoknak ), ahol hasznos tájékoztatókat, termékleírásokat, összehasonlítást segítő 
alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetnek el a 
jelzálogkölcsönökkel kapcsolatosan.  
 
 
 
 
 
KDB Bank Európa Zrt. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán az ügyfelek tájékoztatása. A termékek, szolgáltatások részletes leírását, kondícióit a 

vonatkozó szerződések, Általános Üzleti Feltételek, a KDB Bank Üzletszabályzatai és Hirdetményei, valamint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló, 2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató 

http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak
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korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról tartalmazza. KDB Bank a kondíciók 

megváltoztatásának jogát fenntartja. 


