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20 GY.I.K. kérdés és válasz hitel témában, mert az INFORMÁCIÓ HATALOM! 

 

KAPSZ TŐLEM egy ajándékot, 

 

 ami mindig kéznél lehet:  

HITEL IRÁNYTŰ 

ezt mindig magaddal viheted,  

ott lehet a fejedben!  
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 Speciálisan közelítem meg a témát, 

egy olyan szemszögből, 

ami gyakorlatias oldala  

a hitel témának, nem 

pedig kizárólag száraz fogalmak  

gyűjteményét kapod. 

 Az alábbiakban a kezedbe adok 

gyakran előforduló kifejezéseket,  

fogalmakat, ezek értelmezését amiket jó, ha 

megértesz, mert a bankod, 

a behajtó cégek, a végrehajtók hada 

ezzel tisztában van. 

 

                                   

 

 

 

Írta: Buczkó Andrea                                                                                                          

HitelMentők 

www.hitelsakkmatt.hu                                                                                             
www.talprahitelesek.cafeblog.hu/ 

 

 

http://www.hitelsakkmatt.hu/
http://www.talprahitelesek.cafeblog.hu/


20 GY.I.K. kérdés és válasz hitel témában, mert az INFORMÁCIÓ HATALOM! 

 

 

 Kapsz még 

hitel kezelési praktikus tanácsokat, 

aminek alkalmazásáról,  Te döntesz! 

 Legyél Te is 

naprakész  velük szemben, 

erősödj, hogy biztos lábakon 

állhass, ha beszélned kell velük! 
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 Nagyító alá vesszük 

a hitelezés folyamatát, 

 az ebben szereplőket, ügyfeleket, bankokat, taktikákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írta: Buczkó Andrea                                                                                                          

HitelMentők 

www.hitelsakkmatt.hu                                                                                             
www.talprahitelesek.cafeblog.hu/ 

http://www.hitelsakkmatt.hu/
http://www.talprahitelesek.cafeblog.hu/


 

20 GY.I.K. kérdés és válasz hitel témában, mert az INFORMÁCIÓ HATALOM! 

 
 

1. Alapok – röviden, tömören a lényeg 

Mik az összetevői egy hitelnek, deviza hitelnek?(itt most az 
ingatlan alapú kölcsönöket vizsgáljuk) 

 

 

                                svájci frank                                                         euro 

 szerződő felek 
- bank: hitelező 

- ügyfél: adós, aki lehet magánszemély, szervezet 

 

 kölcsönszerződés (hitelszerződés) 

 közjegyzői okirat                                                                            
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   pénz, amit a bank ad, hogy használd fel 

 

 

 

 kamat(ok), amit szintén a bank ad a hitelhez, de ő használja fel: a 
hitelhez –rendes esetben- felszámított + pénz, hogy a banknak is megérje az 
ügylet, amit veled kötött. 
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*nem rendes esetben: késedelmi kamatok, amit büntetésként alkalmaznak, ha 
csúszik a törlesztő részlet, rögzített határidőn túli befizetésekre számolják fel. 
Ezeknek különböző fajtái léteznek, és azoknak is végtelen számú felszámítási 
változatai, mértékei. 

 

 deviza elszámolás (a felvett hitel deviza fajtája: euro, svájci frank, japán 
jen… a népszerűbbek)   
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 fedezet, fedezeti érték (a kölcsönök hátterében álló ingatlan, annak az 
adható kölcsön összegéhez mért %-kos értéke) 

 

 

 

 költségek (sokféle változata van pl.: rendelkezésre tartási díj, kezelési 
ktsg., folyósítási- lehívási díj, szerződésmódosítási díj, értékbecslési díj, 
közjegyzői díj..) 
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 THM (teljes hiteldíj mutató): THM egy olyan egységes, minden hitelező 
által kötelezően használt mutató, amelyből kiderül, hogy az adott hitel 
felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell 
visszafizetnie. A hitelért nem csak kamatot fizetünk. A kamaton felül az 
igénybevételért és a folyósításért a bank különböző díjakat, költségeket 
(lásd feljebb) is felszámíthat, melyek növelik a ténylegesen 
visszafizetendő összeget. 

 

 

 

-Fontos tudni, hogy vannak olyan költségek, melyeket a THM nem 
tartalmaz. Ilyen pl. a késedelmi kamat, a közjegyzői díj és a futamidő hosszabbítás 
költsége. 
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2. Mi alapján választunk hitelfajtát? 

 

 

 

A legtöbben az életükben egy-egy fordulópontnál hoznak ilyen jellegű döntést, 
hogy pénzt vesznek fel.  

Házasság, házépítés, lakás-ház, nyaraló vásárlás, autóvásárlás, tárgyak vásárlása 
(de ez leginkább az áruhitel kategória), gyermek(-ek) elindítása a NAGY BETŰS 
ÉLETBE, utazás, stb.  
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Most mi itt a jelzálog alapú, devizában nyilvántartott hitelekről 
beszélünk, tehát ilyen HITELEK lehetnek: 

 személy hitel, személyi kölcsönök, 
 lakásvásárlási,- felújítási hitel, 
 szabad felhasználású hitel, ami mögé a bank a hitelfedezeti érték arányában bekér 

egy ingatlant, és akár kér még + adóstársat(-akat) 

 

Tehát elsősorban az, amire a bank pénzét felhasználni 
akarjuk, dönti el a hitel típusát.  
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20 GY.I.K. kérdés és válasz hitel témában, mert az INFORMÁCIÓ HATALOM! 

 

3. Milyen hitelt érdemes választanunk? 

 

 

 

Ebben a kérdésben többnyire az emberek 90 %-ka a bankok 
ajánlására hagyatkozik, és az alapján dönt! 

 

 Miért?  

 

 Mert nagy százalékban nincsenek pénzügyi tapasztalatok, 
 

 Mert az emberek döntő többségének meggyőződése, hogy a banki 

dolgozók értenek ehhez a legjobban, 

 Mert nincs pénzügyi képzés Magyarországon az iskolákban; 
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 Mert a banki szféra munkatársai tudják ezt a legrészletesebben 

felvázolni, 

 Mert a bankosok a téma szakértői, 

 Mert az emberek bíznak a téma szakértőinek tanácsában, 

ajánlásában, 

 Mert a hitel felvételéhez kapcsolódó érzelmek olyan erősek, hogy 

elnyomják az óvatosságot, 

 Mert az emberek a lehető legrövidebb időn belül és a lehető 

legrövidebb úton szeretnének a pénzhez hozzájutni. >> ki szereti a 

várakozást, az elhúzódó papírmunkát? Főképp, mikor már magunkévá 

tennénk, amire vágyunk: házat, lakást, nyaralót= OTTHONT, autót….! 

S itt már bele is futottunk jó néhány csapdába! 
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4. Miért hoztunk rossz döntést 

a hitel megválasztásánál, mik a csapdák? 

 

Alapvetően a legfontosabb, és elkerülendő részleteket miért nem kerüli el 
az emberek, nagy %-ka?  

 egyrészt, mert erőteljes érzelmi indíttatásból, gyorsan döntünk, mert 

ilyenkor kis rózsaszínű felhő lebeg körülöttünk, be vagyunk „indulva”; 

 másrészt a feljebb felvázolt okok miatt.  
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TEHÁT mi okozza, okozta, hogy rosszul választottuk meg a hitelünket? 

 

 Tömör, frappáns lényegre törő válasz, hogy: 

Alapos átgondolás nélkül írjuk (írtuk) alá a kölcsönszerződés papírjait! 
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Így TILOS óriási, életünk nagy részét kitevő, mindennapjainkat erősen 
meghatározó helyzetekre rábólintani!  

 

 

Hónapról-hónapra ki kell tudni gazdálkodni a bank felé fizetendő 
törlesztő részletet, ha esik, ha fúj…mindig!! 

 

Vajon számításba vettünk minden fontos részletet, körülményt?? 

Hibáztathatóak vagyunk, ha netán elhamarkodottan bólintottunk?? 

Ha igen, mekkora a felelősségünk ebben? 

Ha nem, mekkora a felelősségük az egyéb szereplőknek? 

(Ezekre a kérdésekre még visszatérünk!)  
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5. Milyen tényezőket érdemes figyelembe vennünk 
hitelfelvételnél? 

 

Megszívlelendő: 

 
 
 
 
1. számoljunk a THM-mel, mert ez bankonként más és más, 

2. vegyük számításba a futamidő hosszát, 

3. a deviza árfolyamváltozásait, ingadozásokat, árfolyamkockázatot, 
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4. ismerjük meg a bankok által használt költségek mértékét, azok 

bankok által történő használatát (pl. kamatok, kezelési ktsg, késedelmi 

kamatok! ez utóbbi horribilis összeg lehet a késedelem hosszának 

megfelelően!) 

5. számoljunk matematikailag a futamidő hossza alatt a törlesztő 

részletek fizethetőségével, 

6. előbbihez vegyük figyelembe az állásunk biztonságát, azaz hogy 

vajon atombiztos-e a jelenlegi munkahelyünk? 
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7. tekintettel kell lennünk a családi-szociális körülményeinkre is:  
 
 -azaz jelenleg hány embert tartunk el,  

 
 hogy mekkora családunk lesz a jövőben, hány gyermeket 

tervezünk? 
 
 -lesz-e később, akit (akiket) el kell tartanunk? (szülők, 

nagyszülők…); 
 
 -együtt maradunk-e életünk párjával?  

. 

. 

. 
s még sorolhatnám tovább…. DE! kínálkozik a következő kérdés.. 
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6. Miért kerültünk bajba a hitelünkkel? 

Ha egyszerűen, általánosságban akarnék válaszolni erre, tekintet nélkül a 
háttérben húzódó legfőbb eseményeket, ezt mondanám:  

 azért került bajba az emberek nagy többsége a hitelével, mert a 
fentiekben felvázolt és többi csak gondolatban felvázolt sok-sok 
körülményt, részletet nem vette figyelembe!  

Ám, mielőtt méltatlankodnál, elárulom, hogy ennél azért összetettebb a 
dolog!  Az eladósodás többi összetevői: 

 a háttér szereplők gátlástalan, határokat nem ismerő jogellenes 
pénzügyi tevékenysége, megtámogatva központi hatalommal! 

Arra a kérdésre, hogy:  

Vajon mi, ügyfelek számításba vettünk minden fontos részletet, 
körülményt?? 

 HÁT, NEM! (főképp pedig nem tudtuk, senki! nem sejtette, mi zajlik a 
színfalak mögött!!!???) Az emberi tényezők: 

1. Egyrészt nem nagyon tudunk előre látni 10-15-20-30 évet! Nem hogy 
pénzügyileg számolni ilyen távban! (s ezt a bankárok is nagyon jól 
tudják!!!) A kis hamisak!  
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2. Másrészt a saját élethelyzetünket sem látjuk a jövőben, csak vágyaink 
vannak arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan szeretnénk x év múlva… 

 

 

 

SZABÓ CSALÁD  
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3. Továbbá, nehéz egy átlagember számára, -akinek nem bankár szakmája 

van- mondhatni szinte átláthatatlan egy hitellel kapcsolatos pénzügyi 

számvetés; 

 

 

4. A bank az ilyen deviza hitelügyletek kapcsán alkalmazza az 

árfolyamrést, ami a vételi-eladási ár közötti különbség. Hát ezt sem 

nagyon tudjuk követni a futamidő alatt! 
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7. Az átverés (?) 

 

 

5. Devizahitelek esetén pedig -mivel devizában tartja nyilván a bank a 

kölcsönünket-, nem tudunk pontos számításokat végezni arra 

vonatkozóan, hogy hogyan alakul majd a jövőben, hosszú távon az 

általunk felvett hitel összeg deviza árfolyama; 
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-Talán valaki most kicsit kételkedik, egy kicsit 

a bankok pártjára áll.  

-Vannak olyan szemléletű emberek, akikben felháborodást vált ki, hogy mit 

akarnak, akarunk mi, devizahitellel eladósodott, becsapott réteg?  

-Aláírtuk, felvettük, még háborgunk, sőt pénzt, jóváírást, megmentést is 

akarunk?? 

- Vannak, akik egyáltalán csak nem hiszik, hogy ennyire egyértelműen 

manipulatív módon viselkedtek a bankok több millió emberrel, családdal 

szemben!? 
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Ellenben a banki elemzők 

ezt pontosan tudták, 
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NEM szóltak! 
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DE BIZONY, ÍGY TÖRTÉNT! 

 

Finom csemegének, hogy még a „legelvetemültebb módon” banktisztelő 

embereket is meggyőzzem, idézem Varga István egy bankkal szembeni hitel 

perben tett tanú vallomását. 

 

ÜDÍTŐ lesz, majd meglátod, OLVASD CSAK!  
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8. HOGYAN tudták megtenni VELÜNK ezt a nemzeti tragédiát, és 

MIÉRT?  

             

A banki tevékenység miatt hazánkban 
nemzeti tragédiát előidéző bankárvilág tevékenysége miatt könnyen 

kialakulhat honfitársaimban az a nézet, hogy nálunk minden 
banktisztviselő egyforma. 
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Nagyon kérek mindenkit arra, hogy ne általánosítsunk.  

Akad közöttük egy-két kivétel.  

Varga István jelenleg az MNB, Magyar Nemzet Bank 

felügyelőbizottságának a tagja az egri törvényszék előtt 2014.  április 18-án 

bírósági kioktatás után az alábbi vallomást tette: 

 

Amikor a bank egy kölcsönről döntést hoz, akkor azt nagyon szabatos 

módon meg kell, hogy határozza, hogy annak az adott kölcsönnek 

milyen kockázata lesz, és ennek egy jelentős befolyásoló tényezője a 

múltból következik. 
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„Arról van tudomásom, hogy 

2003., 2004., 2005-ben 

közzétett Magyar Nemzeti Bank 

által készíttetett tanulmányok, 

szakirodalom már akkor 

világosan, nyilvánvalóan 

közzétette, hogy az ún., deviza 

alapú hitelek problémás hitelek 

lesznek. 
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Ebből fakadóan az a nyilvánvaló kép rajzolódik ki, hogy egyrészt a 

felajánlott fedezék értéke nem fogja fedezni az adósságot, tekintettel 

arra, hogy a hitel és a hitelfedezet értéke a futam ideje alatt erősen 

eltorzul.  

 Nem lehet több hitelt adni, mint ami a csökkentett fedezeti érték 50-

60, esetleg 70 %-ka. Ezeknél az ügyeknél viszont az árfolyam várható, 

futamidő alatti elmozdulása miatt ez bőven 100 % fölé emelkedik, azaz 

nem lesz fedezete a kölcsönnek.  

 Másrészt az adósnak a forint jövedelmű viszonya a jövőben nem tudja 

fedezni a forint leértékeléséből adódó svájci frank drágulását.” 

         

Ergo: a bankok, annak tisztviselői, a PSZÁF egyértelműen előre 

megfontolt szándékkal emberek millióit csapták be a felmérhetetlenül 

magas haszonszerzés reményében! 
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Miután az árfolyam alakulása a múltból látható volt, és mivel 20 

éves futamidejű kölcsönökről beszélünk általában, és 20 év alatt a 

forint 1/8-ára értékelődött le a svájci frankhoz képest, így nem volt 

olyan információ, ami azt mondta volna, hogy ez a trend a jövőben 

nem folytatódik.  
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Ezt a jelenséget az utóbbi években a bőrünkön tapasztaljuk, érezzük! 

GYAKORLATILAG SZÓ SZERINT! 
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6. A bank deviza hitelügyletek kapcsán 
alkalmazza az árfolyamrést, ami a 
vételi-eladási ár közötti különbség. Hát 
ezt sem nagyon tudjuk követni a futamidő 
alatt, nem lehet erre érdemben 
felkészülni. 

ÁRFOLYAMRÉS: 

A vételi és eladási árfolyam közti 
különbség. A vételi árfolyam mindig 
alacsonyabb az eladási árfolyamnál. 
Deviza hitelek esetén általában a hitel 
folyósítása vételi áron, míg a törlesztés 
eladási áron történik. E két ár közti 
különbség a deviza árfolyamrése vagy 
marzsa - ennek pontos mértékét a bankok 
szabadon határozhatják meg. 

 ÁRFOLYAMKOCKÁZAT, 
DEVIZAKOCKÁZAT: 

 

Az a kockázat, ami a 
deviza (forintban jegyzett) 
árfolyamának 
változásából adódik. A 
devizahitelek törlesztő részlete 
gyakran változhat (meg is 
ugorhat) a deviza 
árfolyamváltozása (gyengülése, 
erősödése) miatt. A forint 
gyengülése a devizahitelek 
törlesztő részleteinek 
növekedésével jár, erősödése 
azok csökkenésével. 
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9. Hibáztathatóak vagyunk, ha netán elhamarkodottan bólintottunk 
a hitelre?? 

 

Részben biztosan. Nem kötelezte senki a szerződés aláírására azokat 

az embereket, akik most bajban vannak a deviza hitelükkel. Senki.  

  

A körülmények, a megvalósítandó célok sürgették, hajtották őket, 

érzelmeiket.   

 Hogy jobbá, szebbé tegyék életüket, a szeretteik életét, a 

környezetüket. Ezek voltak a mozgatórugók. 
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10. Mekkora a bajba jutott adósok felelőssége, 
felelősségünk ebben? 

 

Belementünk, mint már oly sokszor, oly sokan megannyi hitelbe. 

DE! Ezek a deviza hitelek egy különleges csoportjai a hiteleknek, ezek 

már akkor a problémás hitelek közé voltak sorolva, amiről senki, a 

belső magon kívül nem tudott. Amíg ki nem burult az a bizonyos bili, 

amíg el nem mondta Varga István az igazat! 
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Azt hiszem, sokan egyet értenek velem a tekintetben, hogy volt némi 
felelősségünk abban, hogy belementünk ezekbe a szemfényvesztő 
reklámokkal ránk sózott hitel konstrukciókba. 

 

 

  

                         

Sehogy! 
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DE tisztán és világosan 
látni, és 
FELELŐSSÉGGEL 
tervezni ezekkel a 
termékekkel 
kapcsolatosan senki 
nem tudott, még ha 
minden 
elhatározottságával és 
matematikai 
készségével ezen is volt! 
EZ BIZTOS! 

Már csak azért sem, 
mert az átlag ügyfelek 
nem jogászok, 
bankárok. Értelmezni a 
szerződést, hogyan 
kellett volna tudniuk? 
Hogyan lenne 
elvárható, hogy 
megfelelően, kellő 
rálátással értelmezzék 
az abban leírtakat?  
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A legnagyobb felelősségük viszont a pénzintézeteknek, 
dolgozóiknak, a bankjogászoknak, a bankokat felügyelő 

szervezeteknél dolgozóknak, és a politikai vezéreknek van 
egyértelműen! 
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11.  Mekkora ez a felelősségük az egyéb szereplőknek? 

 

Ezt legjobban talán az emberi szövődményekből lehet 
megmondani: EMBERI SÚLYOS MELLÉKHATÁSOK 
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 hányan váltak otthontalanná? 
 hányan roppantak össze, lettek 

depressziósak? 
 aztán ebből következően állástalanok? 
 hány családfő ment kényszerből 

külföldre munkát vállalni, messze 
a családjától 

 hány család hullott szét a pszichés 
nyomás alatt? 

 hány emberéletet követelt az 
eladósodás? 

 ..és ebből következően hány csonka 
család, árva maradt? 

 hányan vállalták túl magukat 
munkával, hogy fizetni tudják a 2-2,5-
szeresére megugrott havi törlesztő 
részletet? 

 hány nagyszülő nyugdíja ment 
(megy) rá arra, hogy segítsen a 
bajba került gyerekeinek? 

 hány házas élet romlott meg a 
kilátástalanság súlya alatt? 

 hányan kényszer értékesítették 
jóval áron alul ingatlanjukat, egyéb 
vagyonukat? 

 hányan szoronganak a napi 
pszichés banki, és társai (behajtók, 
végrehajtók) nyomása alatt? 

 

Mérhetetlen, elrettentő számok 

Sorolhatnám még a szörnyűségeket, de úgy érzem, nem kell. Tudunk róla, 
most már IGEN. 
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12.  Helyrehozható valami még ebben a deviza pokolban? 

 

A JÓ HÍR: IGEN! 

A sok megtörtént, és emberek által elszenvedett szörnyűségek után  

VAN MÉG MIT HELYREHOZNI!! 

ÉS KELL IS TENNI ÉRTE! 

A ROSSZ HÍR: MINDENKINEK SAJÁT MAGA EREJÉBŐL KELL A 

POZITÍV VÁLTOZTATÁSOKAT MEGTENNIE! 
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AZ ELSŐ LÉPÉST MINDENKÉPPEN NEKED KELL MEGLÉPNED! 

A TÖBBIBEN EGÉSZEN BIZTOSAN VAN SEGÍTSÉG! 
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Lépésről-lépésre tedd meg az utat felfelé! 

1. Dönts a felől, hogy jó-e ez az állapot, 
anyagi helyzet, amit a hitel megugrása 
okozott? 

2. Ha a válasz NEM, akkor hozz egy 
döntést: változtatni akarsz ezen az 
áldatlan állapoton! 

3. Vedd fel velem a kapcsolatot a megadott 
elérhetőségek valamelyikén; 

4. Megtudod, mit kell tenni azért, hogy: 

 

 a tartozásod végösszege, - 
a devizahitelek átlagát 
tekintve- 45-50 %-ra 
csökkenjen; 

 ezzel arányosan a havi 
törlesztő részleted 
visszaálljon, lecsökkenjen 
fizethető szintre; 
 Mindez lehetséges 

egy hitelmentési 
folyamat keretében, 
amint a döntést 
meghoztad. 

 

Előtted is már sokan jártak, járnak, kitaposták számodra az utat! 

Neked csak szépen végig kell menni rajta. Több száz, több ezer 

család jobb helyzetbe, reményt keltő kilátásba került annak 

hatására, hogy elindultak a saját sorsuk jobbításának útján. 
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13. Jó, jó, de ki fogja megmondani, hová, merre, kihez menjek 
segítségért, jó és építő tanácsért? 

 

Jogos a kérdés: mindenfelől cikáznak az INFORMÁCIÓK!  

Úgy érzed Te is, hogy elveszel a sok információ között? 
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Gyakran írják nekem, hogy „sokan sokfélét mondanak, tanácsolnak, de 
hogyan tudnám eldönteni, hogy ki lesz nekem a jó segítség?” 

Voltam már a bőrödben nem egyszer, és pontosan tudom, hogy egy 
devizahitel "tulajdonosnak" milyen problémákkal kell szembenéznie.  

Tudom, milyen a "hitel depresszió", tudom, milyen megküzdeni a 
nehézségekkel, de szerencsére azt is tudom, hogyan lehet kilábalni 
belőlük. Úgy gondoltam, hogy másoknak is segítek ebben a harcban, és 
megmutatom ezt azoknak, akik komoly, pozitív változásokat akarnak az 
életükben. 

S mivel már a saját hitelemre alkalmazom a  hitelmentési folyamatot, 
azt is pontosan tudom, hol VAN A MEGBÍZHATÓ, SZAKÉRTŐ 

SEGÍTSÉG!  
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14. Mikor érdemes és kell segítséget kérned? 

 

HA MÁR anyagi KO van nálatok is, azaz 

 nem bírod fizetni a megugrott törlesztő részleteket; 

 ha fizeted még a havi részleteket, de 2-3 munkád van 

egyszerre, pénzed alig marad a hó végére; 

 ha kölcsönkérsz többször, hogy kipótold a havi törlesztőt; 

 ha csúszásban vagy 1-2-3…több hónappal a hiteleddel; 

 ha már felmondta a bank a hitelszerződést; 

 ha behajtó cégek kopogtatnak az ajtódon, visítanak a 

telefonodban; 

 ha a végrehajtók hada keseríti meg napjaidat… 

 + ha anyagilag bár megtehetnéd, hogy kifizesd a 2-2,5-szer 

magasabb hitel összeget a banknak, DE ha azt jogalap nélkül 

követeli, akkor MIÉRT IS TENNÉL ILYET? 
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15. Mit kerülj el mindenképpen? 

 

A saját érdekedben, jobb, ha a következő tanácsokat 
megfogadod! 

 

 

5 hiba, amit mindenképpen kerülj el! 

 

1. Semmiképpen NE kérj tanácsot a szomszédtól, a boltostól, a 

kocsmában, a rokonaidtól, .. azoktól az emberektől, akik nem 

értenek ehhez! 

2. NE kérj tanácsot olyanoktól, akik nincsenek a tiedhez hasonló 

helyzetben, mert ők teljesen más szemszögből, más érzelmi 

hangulatban beszélnek erről a témáról! Nekik nincs félteni 

valójuk, ellentétben VELED! 

3. Ne ess kétségbe, mert bármilyen helyzetben is vagy most, VAN 

SEGÍTSÉG! 
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4. Kerüld azokat, akik –bár jogi szakértők – fűt, fát megígérnek, 

bombabiztos eredményről beszélnek, és magasan ketyeg az 

óradíjuk! 

5. Kerüld a szélhámos szakértőket –akik légből kapott diplomával 

rendelkeznek, és a légből kapott tudományukkal egy légből 

kapott irodában dolgoznak! 
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16. A RECEPT 

Hol találok szakszerű, biztonságos, értékes útmutatást a 
saját helyzetemhez? 

 

 

Természetesen szakértő kezeknél.  

UGYE, ezzel egyetértesz? DE AKKOR KIBEN BÍZHATOK?  
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Haladjunk szépen, sorjában! 

1. Először is, tudnod kell, hogy nagy horderejű kérdésekben, mint 
amilyen ez is, az, hogy mit tehetsz a saját érdekedben, sőt a családod 
érdekében, annak érdekében,hogy tisztába kerülhess anyagilag, az 
egy nagyon – nagyon komoly dolog = nagyon komoly döntést is jelent. 

 

2. Másodszor, ha maradsz a jelenlegi helyzetedben, nem változtatsz 
semmin, belenyugszol a jelenlegi devizahitel szerződésed nyújtotta 
körülményekbe = a futamidő végéig kiszolgáltatottan fizeted a bank 
által bekért megugrott törlesztő részleteket!  

 

 

 

SOHA NE ADD FEL! 

CARPE DIEM! ÉLJ A MÁNAK! 
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17. A Devizahitelre vonatkozó törvényjavaslat MIT TAKAR? 

MEGOLDJA A MEGUGROTT HITEL OKOZTA ANYAGI GONDJAIMAT? 

Ja, hogy van egy devizahitel törvényjavaslatunk? 

ÉRTELMEZZÜK, hogy ez mit old, oldhat meg számodra, a családod részére: 

 

 

NÉZZÜK A TÉNYEKET: 

 

 A törvényjavaslat tulajdonképpen a Kúria döntését fogalmazta meg 
törvényben: 

-az egyoldalú kamatemelés és 

-az árfolyamrés semmisségéről döntött. 
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 MATEK PÉLDA:  

 Aki 10 millió forint hitelt vett fel annak idején annak : a törvényjavaslat szerint kb. 1 
millió Ft- visszatérítést, csökkentést, jóváírást jelent (attól függően, mit fog előírni az 
őszre elkészülő (beígért) törvény), s ennek megfelelően a legvalószínűbb verzió, hogy 

jóváírják a hitelből. Na és annak melyik részéből? Kamat, tőke?  

10 millió Ft hitelnél visszajár: kb. 1 millió forint. 

↓ 

DE 10 millió forintból lett az adósnak jelenleg   →   kb. 15 millió forint 
tartozása az árfolyam különbözet miatt. 

Nos, ha lecsökken 14 millió forintra ez az adósság, az kb. olyan az adós 
terheit tekintve,  mint egy lepkefing. 
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18. Pereljek, vagy ne pereljek? 

 Devizában adósodtunk el. Márpedig ez esetben a svájci frank alapkamata 
az irányadó az elszámolásnál, mely 2009-ben jelentősen zuhant, ám a 

bankok ezt „elfelejtették” figyelembe venni.  

Ha az árfolyamváltozást a svájci frankhoz kötötték, akkor a 
kamatváltozást sem lehet máshoz kötni. 

Azok a jogászok, akik ténylegesen az adósok oldalán harcolnak azok 
helyzetének jobbítása érdekében, s a hátuk mögött már több száz nyert 

hitelper tudható, egy véleményen vannak: 

MÉG MINDIG, továbbra is a JOGI ÚT A MEGOLDÁS! 

A törvényjavaslat nem hozott tényleges megoldást, csak 
fájdalomcsillapítóként, és a közvélemény lehűtésére szolgált. 
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A DEVIZAHITEL TÖRVÉNYNEK ÜZENETÉRTÉKE VAN, GYAKORLATI 
MEGOLDÁSA NINCS!!! 

– Több ezer ügy van jelenleg folyamatban 
bíróságok előtt szerteszét Magyarországon. Több ezer egyedi ügy, ami 
nem húzható egy kaptafára.  

A pereskedés a jogi szakemberek dolga, bízzák rájuk az adósok! A Kúria 
jogegységi döntése után már nyert ügyük van, érdemes volt dolgozniuk 

eddig, a bankok végleg a vesztes térfélre kerültek.  

 

 Gyakorlatilag nem létezik olyan devizahitel-szerződés, mely megfelelne 
az átláthatóság törvényi követelményének. Egy bíró ezt könnyedén el 

tudja dönteni. Ja, hogy Te rettegsz, ha pert, bírót, jogot említenek? 

S a Te jogaiddal MI VAN? Azt bárki a sárba tiporhatja, s okozhat 
kilátástalan élethelyzeteket? NEM! Főképp, mert van lehetőséged a 

változtatásra! HÁT ÉLJ VELE! Gondold át, mi a rosszabb: fizetni,mint a 
katonatiszt még 1-2 évig/sok-sok évig, vagy felveszed a kesztyűt, és helyre 

teszed az anyagi gondokat? 
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19. Mit jelent az átláthatóság? 

 

Idézek egy élvonalbeli harcos jogásztól: 

„ Az adósnak a szerződés megkötésekor, vagy az általános szerződési 
feltételek meghatározásakor nem biztosították azt a jogot, hogy a bankok 
egyoldalú szerződésmódosítási jogát tartalmazó szerződési feltételt 
befolyásolhassa.  

Azért tisztességtelen a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogát 
megengedő szerződési feltétel, mert az uniós irányelv figyelmen kívül 
hagyásával – a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumát idézve 

 – „a szerződésben engedélyezik az áru eladójának vagy a szolgáltatás 
nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat, mindkét esetben 
anélkül, hogy ennek megfelelő jogot biztosítanának a fogyasztó számára a 
szerződés felmondására abban az esetben, ha a megemelt ár lényegesen 
magasabb annál, mint amiben a szerződés megkötésekor 
megállapodtak.” 

  Elképesztő akarnoksággal a bankok akarják javainkat. És ehhez 
statisztál a fél világ. Egyes banki szerződésekben akármi legyen, 
akármilyen gazság vagy marhaság, a bankot nem marasztalják el.  

Erre remek példa a bankmentő csomag. 
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20 . Mi az a bankszanálás? 

 

A törvényhozás ezzel a szanálási eljárással igyekszik akadályozni a 
majdani,  az adósok által kezdeményezhető bankok elleni végrehajtási 

eljárásokat. 

Elegendő közgazdasági képzettségem híján csupán feltételezésem ez, de 

az mindenesetre furcsa, hogy miközben Rogán Antal valamiféle 

"adósmentés"-ről beszél mindenhol, de egyetlen szóval nem említi azt, 

hogy a Magyarországon tevékenykedő hitelintézetek jelenlegi állapota 

miatt a "szanálási" eljárással kapcsolatos törvényjavaslat már az 

Országgyűlés előtt van. 
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 20+1. MI A MEGOLDÁS? 

HOGYAN, HOL, KINÉL ÁLLJUNK NEKI A SAJÁT HELYZETÜNK 
REHABILITÁCIÓJÁNAK? 

 
EZÉRT vegyük górcső alá a konkrét, kivitelezhető dolgokat! 

 

Felelős emberként adott a lehetőséged, 
jogod arra, hogy az életedet érintő döntéseket hozz. 

MILYEN DÖNTÉST HOZZ? 

Feljebb olyan célzattal írtam neked a törvényjavaslatról, az 
adósokat védő jogi szakértők véleményéről, hogy LÁSD MINDKÉT 

OLDALT.  

Mivel csak így lehet megalapozott döntést hozni.  

             

 

TUDOD! A megoldás kulcsa végig a Te 
kezedben volt, és van most is. 

Konkrét segítséget kérhetsz megbízható 
forrástól, aki megbízható segítséget ajánl. 

Hitelmentési segítséggel kapcsolatos további 
forrásanyagok, blog, információk ITT: 

HitelMentők  

Ha „jóban akarsz lenni” a hiteleddel, LÉPJ:  

a hitelednek sakk-matt! 

 http://bit.ly/HitelMentők               
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Tudom, hogy nehéz helyzetben vagy, és mindenki, aki szeretne 
pozitív változásokat hozni az életébe.  

 

DE korántsem ennyire nehéz a gyakorlati megvalósítás! 

A média, a politikusok a megfelelő taktikával úgy tálalják a saját 
lépéseiket, hogy azzal aztán rendesen meg tudják téveszteni az 

emberek nagy többségét.  

Van hozzáértésük, hogyan húzzák el a mézesmadzagot, és ahhoz is, 

hogy miként hűtsék le a közvéleményt.  
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Nos, ez segítségedre lehet: a részükről eddig csak ez történt, és ősszel sem 
lesz jobb, másféle lépés a kormánytól. 

Ha Te igazi, az életedet, az anyagi helyzetedet megdöngető, komoly, 
valódi változásokat akarsz, LÉPNED KELL a jogi út felé. 

 

Én is léptem. HOGYAN? Jogi útra tereltem a jogszabály ellenesen 
összerakott devizahitelemet. 
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idézett szöveget vagy egy érdekes 
kérdés összefoglalását. A 
szövegdoboz a dokumentum 
tetszőleges pontján elhelyezhető, 
és formázását a Rajzeszközök 
lapon adhatja meg.] 

+MELLÉKHATÁSOK: 

 óriási lelki tehertől 
szabadultam meg, 

 már nem féltem a 
jövőnket, és 

 tudom, hogy én 
irányítom a dolgokat, és 

 Van, aki ebben a 
segítségemre van. Ennyi. 
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KÍVÁNOM NEKED IS A LEHETŐ LEGJOBB DÖNTÉST! 

 KÍVÁNOM A MEGKÖNNYEBBÜLÉST, AZ ANYAGI STRESSZMENTES 
NAPOKAT! 
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KIKNEK VALÓ?  

 akik tisztában vannak azzal, hogy az információ HATALOM; 
 akik már számoltak a hitelük kapcsán, rájöttek hogyan járhatnak a 

legjobban; 
 akik nem félnek a pozitív változásoktól; 
 akik irányítani akarják a saját életüket, s nem mástól várják a 

megoldást; 
 akik átlátnak a szitán, észrevették az elmúlt pár év kapcsán is, hogy 

ígérgetések, hitegetések voltak, vannak, lesznek… a központi irányítás 
felől; 

 akik beleuntak abba, hogy csak fizetnek, fizetnek, fizetnek ……; 
 akik DÖNTŐ ANYAGI VÁLTOZÁSOKAT AKARNAK; 
 akik tesznek is a dolgokért, nem csak elvárják azokat 
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RÁADÁS!  

További tudásanyagok vannak készülőben, ilyen a HITEL SAKK-MATT, amely 
GYAKORLATI TANÁCSOKKAL, ÚTMUTATÓKÉNT szolgál mindazoknak, akik 
saját kezükben akarják tartani, és irányítani az életüket, s ehhez meghozták a 

döntést az első lépésről, vagy akik egyelőre még csak tájékozódnak a 
lehetőségeikről. 
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KIKNEK NEM VALÓ? 

 akik még mindig hisznek, reménykednek a központi „megváltásban”; 
 akik túl kényelmesek, lusták, hogy változtassanak a saját helyzetükön; 
 akiknek minden mindegy 

 

Konkrét segítséget kérhetsz megbízható forrástól, ezért vedd fel a 
kapcsolatot velem a lenti elérhetőségek valamelyikén, tudok megbízható 

segítséget ajánlani. 

Hitelmentési segítséggel kapcsolatos további forrásanyagok, blog, 
információk ITT: 

HitelMentők 

Ha „jóban akarsz lenni” a hiteleddel, LÉPJ: 

a hitelednek sakk-matt! 

 http://bit.ly/HitelMentők               

Weboldalunk: a www.hitelsakkmatt.hu már feltörte a tojáshéjat, 
rövid határidőn belül megszületik!! Addig is itt van ez: 

    www.talprahitelesek.cafeblog.hu/ 

azaz 

 http://bit.ly/HitelMentők 

E-mail: hitelmentes.ajanlat@gmail.com 

Tudnod kell! Te is megérdemled, hogy az életed pozitív 
fordulatot vegyen! 

V  

VISZLÁT! 

Buczkó Andrea 

HitelMentés asszisztencia 

Mail: hitelmentes.ajanlat@gmail.com 

HitelMentők 

www.hitelsakkmatt.hu 

 http://bit.ly/HitelMentők 
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