
 

Esettanulmányok a hitelek témakörben 

1. Kovács néniék már nyugdíjasok, szigorú beosztással élnek, hogy mindenre teljen. 

Mosógépe nélkülözhetetlen, különösen, ha az unokák náluk nyaralnak. Most 

romlott el a gép és a szerelő teljes forgódob cserét, vagy egy új, energiatakarékos 

gép vásárlását javasolta. 

Kovács néni, aki arra törekszik, hogy ne szoruljon a gyerekeire, most tanácstalan. 

Jó esetben 8-10 ezer Ft-t tud egy hónapban megspórolni, de hol van ez az akciós, 

86 000 Ft-os összegtől?  Vajon mit tegyen? 

2. Barna Ágnes két gyerekével egyedül él a saját lakásában. Ágnesnek most minden 

összejött. Egyszerre kellene az autót műszakiztatni (kb. 130 000 forint), a gyerekek 

beígért külföldi nyelvi táborának második részletét befizetni (60-60 ezer forint), és 

a bejárati ajtót lecserélni (90 000 forint), már a biztosító sem akarta a 

lakásbiztosítást megkötni. Némi tartalék sem ártana, mert nyáron csökken a 

forgalom a fodrászatban. Úgy gondolja, hogy csak hitelből tudja mindezeket 

megoldani, iskolaidőben egy hónapban 25-30 ezer forintot is ki tud csípni a havi 

költségvetésből. Mit tegyen? 

3. Béla leérettségizett és végre önálló keresethez jutott. Az első év tapasztalata 

alapján azt gondolja, hogy még tanulni kellene, sokkal jobban keresnek a cégnél a 

diplomás mérnökök. Soha volt baja a matekkal, fizikával, meg akarja próbálni a 

műszaki felsőoktatást. Szüleire nem számíthat, jó esetben a szállása biztosított, de 

az eltartását már nem tudják vállalni. Mi van, ha nem sikerül államilag 

finanszírozott helyre bekerülni? Hétvégenként illetve nyáron dolgozhat, de az 

nem esz elég a megélhetésre, tandíjra. Mit tegyen a sikeres felvételi után? 

4. Koltaiéknál megérett a helyzet egy autócserére, a horgásztó partján álló nyaralóba 

ezzel szeretnének hétvégenként leutazni. A kinézett alacsonyabb fogyasztású autó 

3,2 millió forint. A használt autót várhatóan 650 ezerért tudják eladni. Önrészként 

még 800 ezer forint megtakarítás áll rendelkezésükre, egy év alatt ennyit tudtak 

megtakarítani. 

Hogyan oldják meg az autóvásárlást? 

5. Bori és Jóska már másfél éve házasok. Eddig Jóska szüleinél laktak, de nagyon 

szeretnének önálló lakásba költözni. Az eddig megtakarított és szülők 

támogatásából összeálló 6,5 millió Ft nem elegendő a 12,5 milliós lakáshoz. Fiatal 

házasként állami támogatásra is számítanak. Most havonta akár 60 ezer Ft-ot is 

meg tudnak spórolni, de jön a kicsi, akkor egy fizetéssel kevesebb lesz.  

Milyen lehetőségek állnak a fiatalok előtt? 


