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• Ki dolgozik már most is hitelközvetítővel?

• Kinek van már bevétele a lakáshitel iránt érdeklődő 
ügyfelek ajánlásából?



Független hitelközvetítés előnyei

Ingatlanközvetítő számára

• Kiegészítő extra jövedelem
• Teljesebb körű szolgáltatás
•Azoknál az ügyfeleknél is realizálódik haszon, akik 

mégse nálatok vesznek ingatlant (az eddigi veszteség 
helyett)
•Az ügyfeleitek számára egyedi hitelkondíciók



Ügyfél számára:

•Nem kell végig kilincselnie a bankokat (sok időt 
megspórol)
•VIP státusz a bankoknál
• Egyedi kamat ajánlatok
• Eseti akciók biztos kiaknázása
•Gyorsított eljárás

Független hitelközvetítés előnyei



Független hitelközvetítő előnyei a „függő” 
hitelezővel és a banki alkalmazottakkal szemben

•Összes bank ajánlata 1 helyen

•Amennyiben hitelközvetítő képviseli az ügyfelet a 
bankoknál, nincs kitéve a kamatversenyből adódó 
ügyfélvesztésnek

• Egyedi kondíciók az utcáról betérő ügyfél banki 
ajánlataihoz képest



A hitelközvetítés szereplői:

•Bankok: jutalékot fizetnek a hitelekért

•Alkusz (ernyős cégek) : ők tudnak leszerződni több 
bankkal. Ők kapják meg a jutalékot a banktól és adják 
tovább a hitelközvetítőnek

•Hitelközvetítő: aki hitelez és aki kapcsolatot tart a 
bankfiókkal és az ügyféllel

•Ügyfél ajánló (lead adó): ingatlanközvetítő, aki ajánlja az 
ügyfelet a hitelközvetítőnek



Piaci háttér

• 2016 március 21-től maximalizálták a bankok által 
jelzáloghitelre fizethető jutalékot

•A bankok azonos jutalékot adnak, azaz nem 
jutalékversennyel szereznek volument

•A jutalékot az alkusz kapja meg és az ő üzletpolitikája és 
nyereségéhsége adja meg a hitelközvetítő jutalékának a 
nagyságát



A MIOSZ hitelközpont szétnézett a piacon

Jutalékkülönbségek alkuszonként

•A lakáshitelek esetén: 0,3 % különbség. Ez egy 20 M-s 
hitel volumennél: 60.000 Ft jutalék különbség

• Lakástakarék pénztárak esetén (LTP): 0,5% különbség. 
Ez egy átlagos LTP esetén 38.000 Ft jutalékkülönbség

•Azaz egy átlag volumenen 98.000 Ft jutaléktöbblet 
érhető el



Összefogás eredménye

•A mi jutalékunk már nem a bankoktól, hanem az 
alkuszoktól (ernyős cégektől) függ.
•Az ernyős cégek a nagyobb volumenre adnak magasabb 

jutalékot, bár így egy ügyön kevesebbet keresnek, de a 
nagyobb ügyletszám miatt az összbevételük megvan. 
• Ezért aki „magányos” hitelközvetítővel dolgozik, aki az 

alkuszhoz csak a saját és 1-2 ingatlanos ajánlását viszi, 
nem fog tudni akkora jutalékot elérni, mint aki csapatban 
dolgozik.



A MIOSZ hitelközpont volume miből 
származik?

•A ti ajánlásaitokból

•A www.lakashitelcentrum.hu honlap ügyfeleiből

•A www.jelzalog.com honlap ügyfeleiből

http://www.lakashitelcentrum.hu/
http://www.jelzalog.com/


Milyen előnyt eredményez még a 
közös volumen?

A bankok magasabb jutalékot nem tudnak már fizetni a törvényi előírások 
miatt, de minél több ügyfelet viszünk egy bankhoz, annál jobb kiszolgálást 
biztosítanak.

• Dedikált tanácsadó

• Egyedi kamatkedvezmények, kezdeti költségek

• Gyorsított ügymenet

Azaz VIP státuszba kerül az ügyfeled.



Pizza vs. torta?



Egy étterem hogyan tudja növelni a 
bevételét

• Növeli az árat: nagyobb jutalékot érünk el

• Több vendéget csal be az étterembe: ingatlanközvetítők 
ajánlásának növelése

• Csökkenti a selejtet: 10 ügyfélajánlásból a hitelközvetítő a lehető 
legtöbb ügyfelet fogja meg



CSOK



Különbségek bankok között

•Maximális hitelösszeg ingatlanértékhez képest

•Vállalt CSOK önerőnek számít-e

•Osztalékból, bérbeadásból származó, külföldi jövedelem 
elfogadása

•Maximális életkor (futamidő végén vs. igényléskor)

•Maximális futamidő

• És még 100-200 különbség 











Köszönöm a figyelmet!


