
Tájékoztató fizetési nehézségek esetére 

A tájékoztatóról  

A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat.  

Amennyiben elolvassa, segítséget kap annak mérlegeléséhez, hogy  

- mit tegyen ilyen helyzetben,  

- mire figyeljen, amikor döntést hoz,  

- milyen lehetőségei vannak fizetési nehézségek esetén.  
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1. Mit tegyek fizetési nehézség esetén?  

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan Önön kívül álló okokból nem tudja 

fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal 

cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!  

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!  

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. 

A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon 

pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában 

van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. Ehhez gyorsan kell lépnie.  

JÓ, HA TUDJA:  

A hitelezők általában írásban is kérik a fizetési probléma bejelentését és annak igazolását. Jelezze, 

hogy mi okozza a fizetési problémáját (pl. munkahely elvesztése, betegség stb.).  

A hitelezők az eljárás során figyelembe veszik az Ön együttműködését (vagy annak hiányát). Az 

együttműködést megalapozhatja azzal, ha időben jelzi a problémáját, akár még annak bekövetkezte 

előtt.  

 

 



2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!  

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az 

Ön anyagi helyzete. Ehhez gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait!  

Ennek alapján:  

- fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,  

- fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,  

- megtudhatja, hogy min érdemes spórolnia,  

-  tervezhetővé teszi az anyagiakat,  

- megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz 

azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.  

 

JÓ, HA TUDJA:  

Meglepő, de kis tudatossággal jelentős összegeket is megspórolhat!  

Gondolja végig azt is, hogy családi, rokoni körben kinek a segítségére számíthat. Költségvetése 

alapján jelezze hitelezője felé, mennyit tud fizetni!  

Fontos, hogy kísérelje meg a megegyezést a hitelezőjével, akkor is, ha csak az eredeti törlesztő részlet 

egy részének megfizetését tudja vállalni.  

A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a 

biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen 

megtalálhatják a megoldást (ennek részleteiről lásd 3. fejezetet).  

3. Fizessen, amennyit tud!  

Ha háztartási költségvetésének áttekintése alapján se tudja a teljes részletet kifizetni, fontos, hogy 

fizessen annyit, amennyit tud. Ezzel bizonyítja, hogy nehéz körülményei mellett is együttműködik, 

amely fontos szempont az áthidaló megoldásokról történő egyezség során. Adóssága ezáltal 

lassabban nő, amely szintén növeli az áthidaló megállapodás valószínűségét. Ha nincs e megállapodás 

megkötésére esélye, fontos, hogy vagyontárgyait (lakás, ingóságok) a lehető legkisebb összegű 

tartozás terhelje. Az együttműködése esetén számíthat a hitelező hasonló magatartására, és arra, 

hogy közösen találják meg a legmegfelelőbb megoldást.  

4. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!  

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján 

védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek áttekintése, amelyhez segítséget nyújthat a 

szolgáltatást nyújtó megkeresése.  

5. Tájékozódjon lehetőségeiről!  

Tájékozódjon a hitelezőjénél az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre 

álló szociális programokról. Ebben nyújt segítséget a 3. fejezet.  



6. A késedelemmel kapcsolatos levelek és dokumentumok másolatait őrizze meg és a 

követeléskezelővel történő telefonbeszélgetések felvételéhez adja meg hozzájárulását!  

Jogvita esetén fontos, hogy ezek a dokumentumok, felvételek rendelkezésre álljanak. 

 

Ellenőrző lista a legfontosabb tennivalókról:  

Felkereste a hitelezőjét? Minél gyorsabban lép, annál nagyobb az esélye a megoldás megtalálására!  

Elkészítette háztartási költségvetését? Tisztában van azzal, hogy mennyit képes reálisan fizetni a 

kiadásai csökkentését követően?  

Lehetőségei szerint folyamatosan fizet?  

Ellenőrizte hitelfedezeti biztosítását?  

Tájékozódott már a rendelkezésére álló lehetőségekről?  

JÓ, HA TUDJA: A rosszul kezelt fizetési nehézség következtében akár otthonát is elveszítheti!  

2. Mit ne tegyek fizetési nehézség esetén?  

Fontos, hogy fizetési nehézség esetén is mindig körültekintően járjon el. A megoldások keresése 

közben találkozhat olyan vonzónak tűnő megoldásokkal, amelyek tovább nehezíthetik a helyzetét.  

 

1. Hitelrendező megoldások igénybevételének szempontjai  

Találkozhat vonzó hitelrendezési megoldásokat kínáló hirdetésekkel. Kerülje a pozitív BAR (vagy 

KHR) listásoknak szóló apró betűs hirdetéseket és vigyázzon azokkal a megoldásokkal, amelyeket 

nem felügyelt intézmények kínálnak. Minden esetben érdeklődjön arról, hogy az adott társaságnak 

van-e felügyeleti engedélye. Ezt ellenőrizheti a Felügyelet ügyfélszolgálatán, vagy honlapján 

keresztül (lásd Hasznos Címek a tájékoztató végén). Megállapodás előtt ellenőrizze a kínált hitel 

feltételeit (törlesztő részletek alakulása, költségek, fedezetek stb.). Ezt az ajánlatot adó hitelezőtől 

vagy hitelközvetítőtől kapott írásos tájékoztatás alapján tudja megtenni. A kapott tájékoztatást 

hasonlítsa össze a fennálló hiteleinek terheivel, melyről költségmentesen kaphat tájékoztatást – 

törlesztési táblázat formájában – a hitelezőjénél.  

 

2. Egyes kiadások megspórolása  

A kiadások fontossági sorrendjének kialakításakor vegye figyelembe, hogy egyes kötelezettségek 

megfizetésének elmaradása hasonló helyzetet teremthet, mint a hitel esetében a fizetési 

késedelem, azaz megindulhat a bírósági végrehajtási eljárás.  

 

 



3. Kockázatos kizárólag a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésében bízni  

A fizetési késedelme során rendszeresen tájékoztatást kap hitelezőjétől arról, hogy mekkora a 

tartozása. Amennyiben ez megközelíti a fedezetül szolgáló ingatlan értékét és továbbra sem tud 

fizetni, az nagy valószínűséggel azt eredményezheti, hogy a fedezet értékesítése után Önnek 

tartozása marad.  

Fontos tudnia azt, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése után Önnel szemben követelés marad 

fenn, azt köteles megfizetni.  

Tudnia kell azt is, hogy fedezetlen hitel (pl. áruhitel) esetén is bírósági végrehajtási eljárásba kerülhet 

a tartozás érvényesítése, így annak a fedezete az Ön tulajdonában álló más vagyontárgy, végső 

esetben lakáscélú ingatlana is lehet.  

Összefoglalva: lakhatását nem csak lakáscélú jelzáloghitelének nem fizetése, hanem más hitelének 

rendezetlensége, vagy közüzemi tartozása is fenyegetheti.  

 

4. Ne söpörje a szőnyeg alá a problémát! Ne várjon arra, hogy más oldja meg Ön helyett!  

A késedelmes törlesztőrészletek és egyéb fizetendő díjak és költségek összességében azt 

eredményezhetik, hogy a tartozása folyamatosan és gyorsan halmozódhat. Ezért nagyon fontos, 

hogy mindig fizessen annyit, amennyire képes, és mielőbb rendezze tartozását, amint lehetősége 

nyílik rá.  

Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, 

Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják súlytani, még akkor is, ha végül nem kerül sor 

végrehajtási eljárásra.  

 

3. Információk áthidaló megoldásokról Ha fizetési késedelme keletkezik, és együttműködik a 

hitelezővel, akkor közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját 

konstrukciókat bajba került adósok számára, és emellett az állami konstrukciók igénybevételét is 

elérhetővé teszik. Ezek részleteinél érdeklődjön a hitelintézetnél.  

Az egyes áthidaló megoldások igénybe vétele előtt - mielőtt döntene - gondosan vizsgálja meg 

saját és környezete teherviselő képességét, jövedelemszerzési lehetőségeit!  

Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az 

áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára 

minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania.  

 


