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Egyre több háztartás számára jelent problémát a hitelek törlesztése. A törlesztési gondokkal küszködők 

számára több megoldás létezik. A bank és az ügyfél közös érdeke, hogy az ügyfél tudja törleszteni a 

hitelét. Az egyetlen kiutat nem a lakás eladása jelenti. Számos fizetési könnyítés vehető igénybe abban az 

esetben, ha nem tudjuk fizetni a törlesztő részleteket: kérhetjük a futamidő meghosszabbítását, 

kamatkedvezményt, rögzített, fix havi törlesztő részlet megállapítását, fizetési halasztást vagy akár 

előtörlesztést, illetve devizanem átváltást.  
 

 

Az egyik megoldás a futamidő meghosszabbítása. Ilyenkor tartósan, a futamidő végéig változatlan árfolyam 

mellett, csökkenthető a havi törlesztő részlet. A futamidő meghosszabbításának feltétele, hogy az ügyfél - vagy 

egyes pénzintézeteknél az adóstárs - életkora a hitel lejáratakor ne haladjon meg egy adott szintet. A 

leggyakoribb felső életkori határ a 65-70 év. A futamidő maximális hossza 25-35 év lehet.  

 

Ha az ügyfélnek csak átmeneti segítségre van szüksége, kérhet tőkemoratóriumot. Ebben az esetben 

meghatározott ideig csak kamatokat fizet a banknak. Ezt azonban maximum 1 évig veheti igénybe az ügyfél. 

 

A kamatkedvezmény lehetősége is hasonló, de ebben az esetben maximum fél évig alacsonyabb kamatot fizet az 

ügyfél, ami alacsonyabb törlesztő részleteket jelent. Az elmaradó részleteket a türelmi idő lejártával az ügyfélnek 

meg kell fizetnie a bank felé. 

 

A törlesztő részletek emelkedését 'forintban fix törlesztés' igénybevételével is meg lehet állítani. A bank ilyenkor 

rögzített árfolyam mellett számolja ki a törlesztő részleteket, így az ügyfél ebben az időszakban minden 

hónapban ugyanakkora összeget törleszt az árfolyamtól függetlenül. Az eltérést egy további havi törlesztő részlet 

befizetésével egyenlíti ki végül az ügyfél.  

 

Fizetési halasztás is kérhető, ha a jövedelmi viszonyokban jelentős változás következik be. Ennek mértéke és 

feltételei bankonként és hiteltermékenként eltérhetnek, a legjobb esetben a bank néhány hónapra a teljes fizetési 

kötelezettséget (tőke, kamat, díj) felfüggeszti. 

 

Létezik még az előtörlesztés és a devizanemváltás lehetősége, ilyenkor azonban mérlegelni kell, hogy az eredeti 

és a jelenlegi árfolyam különbsége miatt adódó többlet tőketörlesztés, illetve a váltás költségei kisebbek-e, mint 

a törlesztő részlet csökkenéséből adódó megtakarítás.  

 

Amennyiben az ügyfél 90 napon belül nem fizet, akkor a bank felmondhatja a hitelszerződést, és visszakéri a 

tőketartozást. Ez történhet a megkötött vételi opció érvényesítésével, végrehajtáson kívüli árveréssel, a követelés 

eladásával. Mindez több hónapot vehet igénybe, ráadásul az ingatlan nem biztos, hogy piaci áron kerül 

értékesítésre. Ezért jobb, ha az ügyfél saját maga keres egy kisebb, olcsóbb lakást és piaci áron értékesíti a régit 

– jelezte Bánfalvi László, a HC Központ Kft. ügyvezető igazgatója.  

 


