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Csak az szabadul, aki egy összegben fizeti vissza

A nyugdíjból is a diákhitelt

törlesztik majd
A diákhitel számos, tanulni vágyó fiatalnak segít, hogy megvalósíthassa céljait.
Ám késõbb egyesek megdöbbenve veszik észre, hogy a felvett összeg a folyamatos törlesztés ellenére egyre növekszik.
– Anyagi helyzetünk miatt nem tudtam volna
továbbtanulni, ezért 2001 és 2005 között felvettem összesen 800 ezer forintot a diákhitelnél
– meséli a 29 éves Péter. – Rögtön elkezdtem még
2005-ben törleszteni az általuk évente, levélben
meghatározott minimális részletet, és azóta sem
hagytam ki egyetlen hónapot sem, hiszen állandó
banki átutalással kapják meg a pénzt.
Amikor a fiatalember 2005-ben felvette a hitelt,
3420 forint volt a minimális havi törlesztõrészlet,
ma már 4750 forintot fizet. Ezt az összeget a
felvétel harmadik évétõl az elõzõ évi fizetéséhez
képest állapítják meg. Mivel az év közbeni kamatváltoztatásról nem tájékoztatták, a beállított banki
utalás nem fedezte a minimális törlesztõrészletet.
Ezért amikor legutóbb érdeklõdött arról, hogy
mennyit kell még visszafizetnie a 800 ezer
forintból, majdnem 1 millió 400 ezer forintot
számolt ki a Diákhitel Központ munkatársa.
– Ahhoz, hogy ez a hatalmas összeg stagnáljon
– és csökkenésrõl még szó sincs –, plusz 10 ezer
forintos elõtörlesztést is be kellett vállalnom a
4750 forintos alapösszeg mellé – kesereg a férfi.
A pénzügyi szakjogász szerint ez egy ördögi kör.
– Ha az ügyfelet nem tájékoztatják a kondíciók
változásáról, akkor is õt terheli a kötelezettség,
ugyanis egyoldalúan is megváltoztathatják bármikor a feltételeket – mondta lapunknak Hidasi
Gábor. – A hitelfelvevõnek tehát figyelni kell arra,
hogy a növekvõ kamatokat is teljesítse. Ellenkezõ
esetben hitelcsapdába kerül. Szakmailag tehát
nem lehet belekötni, etikailag és erkölcsileg
viszont valóban rászedték az ügyfelet.
A pénzügyi szakjogász szerint a problémát
csak úgy lehet megoldani, ha egyben visszafizetik az összeget, hiszen a havi részletek folyamatosan növekedni fognak.
A diákhitel kommunikációs vezetõje, Õri
András szerint az emberek nem értik a diákhitel
lényegét. – Sokan azt hiszik, hogy a könnyen
jött pénzt könnyen vissza lehet fizetni. Rövid
távon ijesztõnek tûnhet a magas összeg, aminek
sokszor a kamatát sem tudják fedezni, de elõbbutóbb átfordul a helyzet: három év után ugyanis
a fizetéshez viszonyítjuk a törlesztést. Pont azért
határoztuk meg a minimális törlesztõrészletet,
hogy ne fiatalkorban nehezítsük az ügyfelek
helyzetét, hanem késõbb, ha jobban keresnek.
Sió László, a Fidesz oktatási mûhelyének
vezetõje szerint az eredeti koncepció ostoba megváltoztatásával kerültek az emberek visszás hely-
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Hobo: Már csak a vécésnéni magyar!
Cirkuszi közegbe helyezi gondolatait Hobo legújabb albumán. Címadó dalában így
fogalmaz: „Micsoda nevek, teli a cirkusz, hol az Örömóda szól, hol a Himnusz.”
– Új albumát sokan politikai állásfoglalásnak tartják.
– Ez az õ bajuk. Hozzá vagyok szokva, hogy amit csinálok,
indulatokat kavar. Végzem a dolgomat, de az, hogy hogyan
fogadják, ebben a közegben, ami ma Magyarországon van, nem
tud lesújtani.
– Azért jogos, hogy felmerül a politika, ha Circus Europa címû
dalában azt énekli: „a karmester brüsszeli, a trombitás párizsi,
svájci a pénztáros, de a vécésnéni magyar!”
– Nyilvánvaló, hogy mi folyik itt kulturálisan vagy morálisan,
de ebben nem akarok részt venni. Szolgálom, akik szeretnek
és akiket szeretek. Segítek, hogy ne adják fel a reményt, hogy
elviseljék, ami van.
– Bár a dalokban ott van a remény, de a düh, a harag is
kihallatszik.
– Persze. Mert nem tudjuk, mi lesz, csak azt, mibõl volt elég.
Mert elég volt, na!
– Saját helyét megtalálta a cirkuszi világban?
– Már nagyon régóta bohóc vagyok. A mûvészet szerepe a
bohóc szerepe. Tisztán látom a saját helyemet és azt is, hogy
mennyire jelentéktelen ez ahhoz képest, ahogy irányítják a
világot. A bohócra mégis szükség van.
Szabó Dóra Hobo: Régóta bohóc vagyok
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15 millió forintos E.ON-adomány a rászorulóknak
Az E.ON Hungária 15 millió
forintos adományt ad a rászorulóknak a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezeten keresztül.
Az E.ON a segélyszervezet által
szervezett 14. Országos Adventi
Pénzadománygyûjtéshez csatlakozott 2009. november 29-én,
advent elsõ vasárnapján. – Bár
nagyon fontos számunkra, hogy
üzleti partnereinknek és nagyobb
ügyfeleinknek karácsonykor
egy‑egy jelképes ajándékkal vagy
egy vacsorameghívással megköszönjük egész éves munkájukat, idén úgy döntöttünk, hogy
a karácsonyi ajándékozásra és
vendéglátásra szánt költségvetést drasztikusan visszafogjuk,
az erre szánt összeget pedig a
rászorulóknak adjuk. Biztosak
vagyunk abban, hogy a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezeten
keresztül azokhoz jut el adomá-

Kutas István és Lehel László az adományt igazoló óriáscsekkel
nyunk, akik a leginkább rászorulnak a segítségünkre – mondta
Kutas István, az E.ON Hungária
szóvivõje az adventi sajtótájékoztatón.
– Köszönet illeti mindazokat,
akik csatlakoznak a szeretet
éhség felhíváshoz, és adományukkal, önkéntes munká-

jukkal támogatják a rászoruló
családokat. A mai nehéz gazdasági helyzetben különösen is
fontos a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalása, éppen ezért
példamutató az E.ON felajánlása
– mondta Lehel László, a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet
igazgatója.

Nem értjük a hiteleket, de felvesszük
A diákhitel felvételével ördögi körbe kerülhetünk
zetekbe. – Kezdetben a mindenkori jövedelem 6
százaléka volt a minimális törlesztés, most meg
a 3. évtõl az elõzõ évi jövedelemhez igazítják,
holott lehet, hogy valaki elõzõleg jobban keresett,
mint abban az évben, amikor fizetni kényszerül
– magyarázza a szakember. 
Tóth Noémi

– Egy internetes THM kvíz öt
kérdésére adott válaszok alapján felmérhetjük, hogy mennyire vagyunk tájékozottak hitelügyben. A statisztikák szerint
a megfejtõk 2 százalékának
sikerült helyesen válaszolni. A
tesztet kitöltõk húsz százaléka
egyetlen kérdésre sem tudott
felelni. Kérésünkre elvégezte a
tesztet Barabás Gyula, a Magyar
Hitelszövetség elnöke is.
– Egy kvíz nem készítheti fel az embert a hitelfelvétellel kapcsolatos kiadásokban
való jártasságokra – mondja a
szakember a kérdések megválaszolása után. – Mert bár igaz,
hogy a teljes hiteldíjmutatót
egyszerûen kiszámolhatjuk, és
így megkapjuk a helyes választ,
de a tesztben nem esik szó az
olyan járulékos költségekrõl,

mint – egy lakáshitel esetén például – a lakásbiztosítás vagy
életbiztosítás, amely megkötését elvárják az embertõl, és
pluszköltségként jelentkezik.
Ráadásul egy ötmillió forintos
jelzáloghitel esetén teljesen más
százalékos arány jön ki, ha 10
és más ha 20 évre veszi fel
az ember, miközben a felvett
összeg alapja ugyanaz. Más a
THM a visszafizetési alkalmak
számától függõen: hiszen egy
egyéves hitelt lehet heti vagy
havi részletekben is fizetni.
Tehát ez a százalékos érték nem
kellõen beszédes az ügyfelek
számára. De akkor sem hiszem,
hogy sokan ki tudnák számolni a teljes hiteldíjmutatót és a
hitelvisszafizetés összes költségét, ha eléjük tennék azt a képletet, amellyel az kiszámolható.

Ha valaki évekig nem foglalkozik matematikával, nem biztos,
hogy képes megbirkózni egy
ilyen törtszámítással. Annak,
hogy a hitel miatt sok ember
kerül nehéz helyzetbe, éppen
ezért nem a pénzügyi kultúra
hiánya az egyik oka, hiszen az
ember nem azért megy ügyvédhez, mert szegényes a jogi
kultúrája, hanem azért, mert az
ügyvéd az a szakember, aki ért
hozzá. A hitelfelvétel kapcsán is
azért fordulunk pénzügyi szakemberekhez, mert õk értenek
hozzá. A probléma elsõsorban
az – és azért kerül nehéz helyzetbe a hitelfelvevõk sokasága –, hogy a pénzintézetekben nem tájékoztatják õket
megfelelõen a hitelfelvétel
kockázatairól és az azzal járó
költségekrõl. 
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