
Íme a történetem: 

 

A hitelt 2007 júliusában kezdtük el intézni az AB AEGON ZRT-nél, a pénzhez azonban csak hosszú várakozás után 

októberben jutottunk hozzá. Mivel az ajánlat nagyon kedvezőnek tűnt, ezért a korábbi hitelemet szerettem volna 

kiváltani, úgy hogy még készpénzhez is jutok. Az ügyintézést csak Keszthelyen tudták lebonyolítani, így oda kellett 

utaznom.  

 

A hitel svájci frank alapú volt 28.765 CHF, ami akkor körülbelül 4.202.000 Ft-nak felelt meg, amiből levontak 

30.000ft ügyvédi munkadíjat és megközelítőleg 10.000 Ft utalási díjat, amelyet a 6.800.000ft-os lakásomra terheltek 

rá. 

 

2008-ban elvesztettem a nagyon jól fizető munkahelyemet, így nem tudtam a hitelt fizetni. Később sikerült 

elhelyezkednem és kértem a bankot vonassák le a fizetésemből (erre joguk van), amit ők visszautasítottak.  

 

Amikor pénzhez jutottam fizettem be bizonyos összegeket, ennek ellenére felmondták a hitelt. Többször próbáltam 

bármilyen kedvezményt kicsikarni az Aegon vezetőségétől, sikertelenül. 

Ezek után június elején a lakásomnál megjelent az Aegon által megbízott behatócég a Zalabest vezetője, mivel nem 

voltam otthon egy levelet hagyott a postaládámban, amiben közölte a végrehajtás tényét. 

 

A levélben behajtandó összegnek 6.500.000 Ft szerepelt. 

 

Ekkor láttam a Hír tévében egy műsort, amiben egy hasonló helyzetet mutattak be , és a papírokon láttam az Aegon 

fejlécét, ekkor vettem fel először a kapcsolatot Önökkel, az otthonvédőkkel, akiktől már másnap megkapta a 

riportban szereplő hölgy (Pintér Zsuzsanna) elérhetőségét, aki megadta többek között Gyimóthy Roland nevét és 

elérhetőségét, azt ajánlotta hozzá, forduljak, mert ö elég befolyással bír, hogy segíthessen. Követtem Zsuzsa 

utasítását és hozzá fordultam levélben , kértem segítsen, de elutasított, közölte rám nem vonatkozna az állami 

törvény, és mivel ők már teljesen lezárták az ügyemet és átadták a behajtónak, vele kommunikáljak. 

 

Próbáltunk egyezkedni a behajtó céggel, aki nagyon készségesnek tűnt, örültem is neki, hogy amikor kértem várjunk 

a törvény megszületésig, teljesen partnernek tűnt. 

 

Mivel az állami törvény rajtam nem segített, ezért írtam neki többször is, amire először nem is válaszolt. 

 

Utánanéztem hogy adhat-e részletfizetést, amikor kiderült, hogy igen, újra írtam neki, erre annyit válaszolt, hogy, 

"amint mondtam igen" (nem is mondott semmit csak hogy várjunk ő, majd jelentkezik)- hívjam fel írta, 

 

Felhívtam és ekkor ért a meglepetés csak homályosan emlékezett az ügyemre, arra viszont igen, hogy augusztus 

közepére, (a pontos dátum 12 10 óra) van kiírva az árverés, azt ajánlotta, hogy próbáljam meg visszaállíttatni a hitelt 

a bankkal, ennek feltétele egy kezdő összeg befizetése. A probléma csak az, hogy éppen akkor kaptam Gyimóthy 

Úrtól egy levelet, miszerint ők már nem foglalkoznak az ügyemmel, a behajtó cég az illetékes, ezt el is mondtam 

neki, de ő azt mondta akkor is ez a teendőm. 

 

Megtettem, amit kért, írtam Gyimóthy Úrnak és kértem a hitel visszaállítását, bár szerintem nem fogják megtenni. 

Érdekes módon, miután beszéltem a behajtóval, másnap megérkezett a hivatalos levél az árverésről (ha nem hívom, 

lehet, hogy csak pár nappal előtte értesülök róla?), és a honlapjukon is megtaláltam az ingatlanomat illetve a kívülről 

készült fotókat. 

 

Amikor Ön írt a sajtótájékoztató lehetőségéről, írtam egy e-mailt az Aegon-nak, kértem hogy a mai napon (2009-07-

03) 10 óráig válaszoljon mi lesz az ügyemmel, de ő nem jelentkezett. 

 

Kérem, segítsenek nekem, az Interneten olvastam, hogy Zsuzsa ügyében megkeresték a bankok, akik ennek hatására 

leállították az árverést és még egy lehetőséget, adtak Zsuzsának. 

 

Kérem az én ügyemben is, vegyék fel a kapcsolatot a bankkal, állítassák le az árverést és segítsenek, hogy 

visszaállítsák a hitelt, és ne veszítsem el a lakásomat. 

 

Kérem mindenképpen válaszoljon, hogy lehetséges-e hogy a levélen vagy telefonon keresztül jusson el a történetem 

a sajtótájékoztatóra. 
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