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Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

 

1. A THM és számítása 

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény („Fhtv.”) és a a 
teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet („THM Rendelet”) értelmében a teljes hiteldíj 

mutató (THM) az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által 
teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban 

kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel. 

A THM értékét fogyasztónak nyújtott hitel és kölcsön esetén kell meghatározni és 
feltüntetni. Figyelemmel arra, hogy a Társaság fogyasztónak kölcsönt kizárólag 

kézizálog fedezete mellett nyújt, így a THM Rendelet és az Fhtv. szerinti 
kötelezettségek kizárólag ezen szolgáltatásával összefüggésben terhelik. 

A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a kölcsönszerződés 
kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és 
adót), valamint a kölcsönhöz kapcsolódó szolgáltatások költségeit, ha azok a 

Társaságszámára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a 
kölcsönszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező 

előírja. A Társaság a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön 
igénybevételéhez nem írja elő olyan szolgáltatások igénybevételét, melyet nem a 
Társaság – vagy a Társaság által megbízott személy - végez el és nem kéri az 

adóstól biztosítás megkötését vagy határoz meg egyéb, a zálogkölcsön 
felvételével összefüggésben az adósnál szükségszerűen felmerülő költséggel járó 

feltételt, így a THM számításánál az adós által a Társaságnak különböző jogcímen 
fizetendő díjak, költségek, kiadások veendők figyelembe. 

A THM számításánál figyelembe vehető a kézizálog fedezete mellett nyújtott 
kölcsön esetében a kölcsönszerződés megkötését követő 30 napon belül 
fizetendő késedelmi kamat (amennyiben a Társaság ilyet alkalmaz aktuális 

hirdetménye szerint). 

A THM számításánál nem vehető figyelembe 

a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, 

b) a késedelmi kamat, ide nem értve a kézizálog fedezete mellett nyújtott 
hitel esetében a hitelszerződés megkötését követő 30 napon belül 

fizetendő késedelmi kamatot, 

c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt 

kötelezettség nem teljesítéséből származik, ide nem értve a kézizálog 
fedezete mellett nyújtott hitel esetében a hitelszerződés megkötését 
követő 30 napon belül teljesítendő fizetési kötelezettséget, 

Kézizálog fedezete mellett nyújtott, 30 napnál rövidebb futamidejű hitel esetében 
a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a teljes tartozás visszafizetésére a 30. 

napon kerül sor. 

Egyéb esetekben a THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a 
kölcsönszerződés a kölcsönszerződés szerinti futamidő alatt a kölcsönszerződés 
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szerint kerül teljesítésre (tehát a zálogtárgyat az adós a futamidő végén kiváltja, 

és ekkor kerül a kölcsön tőkeösszege és valamennyi járuléka – kamat, díj, stb. - 
megfizetésre).  

Szükség esetén, ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a 

kölcsönszerződés érvényességi ideje alatt változhatnak vagy egyes elemei nem 
számszerűsíthetőek, a THM-et a következő feltételek figyelembevételével kell 

kiszámítani: 

a) ha a kölcsön legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt 
négyszázhatvanezer forintnak kell tekinteni; 

b) ha a hitelező egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, 
kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes 

nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a 
hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. 

A THM értékének meghatározására a következő képletet kell alkalmazni: 

 

ahol 

Ck: 

a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel 

felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő 
költségekkel,  

Dl:  az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, 
 

m:  a hitelfolyósítások száma, 
 

m’:  az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, 
 

tk: 
az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő 
hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és 

töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,  

sl: 
az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes 
törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam 

években és töredékévekben kifejezve,  

X:  a THM értéke.  
 

 

A képlet alkalmazása során: 

a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások 

összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; 

b) a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja; hitelkártya esetén a 

kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási 
időszak első napja; 
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c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben 

kell kifejezni; 

d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy 
tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen 

hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy 
szökőévről van-e szó; 

e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy 
pontossággal kell meghatározni; ha a következő tizedeshelyen álló 
számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen álló 

számjegyet eggyel növelni kell. 

Ha a különböző időpontok közötti, a számításokban használt időtartamok nem 

fejezhetők ki egész számú hétben, hónapban, illetve évben, akkor azokat az 
egyik említett időegység egész számú többszörösének és megfelelő számú 
napnak a kombinációjaként kell kifejezni. Napok használata esetén: 

a) minden napot számolni kell, a hétvégéket és az ünnepnapokat is; 

b) visszafelé kell számolni, először azonos időegységeket, majd napokat 

véve, az első lehívás napjáig; 

c) a napokban kifejezett időszak hossza úgy kapható meg, hogy az első 

napot nem kell figyelembe venni, az utolsó napot azonban igen, és azt úgy 
kell kifejezni években, hogy a napok számát el kell osztani a teljes év 
napjainak számával (365 vagy 366 nappal), az utolsó naptól visszafelé 

számolva az előző év ugyanezen napjáig. 

Figyelemmel arra, hogy a Társaság csak forintban és forint alapon végzi a 

kézizálog fedezete melletti kölcsönnyújtás tevékenységet, így a deviza alapú 
hitelre vonatkozó szabályokat nem szükséges meghatározni. 

2. A THM feltüntetése 

A kölcsönre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató 
értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal 

minden esetben meg kell adni. Ha a kölcsönre vonatkozó kereskedelmi 
kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen 
más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó 

számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören 
és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő 

adatokat is: 

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat 
vagy mindkettő), 

b) a kölcsön teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó, 

c) a kölcsön teljes összege, 

d) a kölcsön futamideje, 

e) a teljes hiteldíj mutató, 

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó 

halasztott fizetés formájában nyújtott kölcsön esetén a termék vagy 
szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint 
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g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege. 

 

 

 

3. A THM maximális értéke 

Az Fhtv. 17/A. § (2) bekezdése alapján – a jelen Zálog Üzletszabályzat 

módosításának elfogadásakor - kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek 
esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 
százalékponttal növelt mértékét. A THM maximális értékét a mindenkori 

jogszabályi előírások határozzák meg, azok változása nem igényli a jelen 
szabályzat módosítását. 

4. THM számítási példa1 

A THM számítási példa a Társaság érvényes zálog hirdetményében szerepel. 

 

                                           
1 A Társaság jelen szabályzat hatálybalépésekor hatályos hirdetményei szerint. 

 


