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„… a szegények szolgálata”

� Az információs társadalomban a 
szegénység egyik legfőbb forrása az 
információhoz való hozzáférés, az 
információ-felhasználás tudásának, 
készségeinek a hiányából fakad.
A Hitel-S Pilot Program fő küldetése � A Hitel-S Pilot Program fő küldetése 
ennek a hiánynak a csökkentése által a 
megrendült helyzetű családok 
elszegényedésének megelőzése, a család 
megtartása, illetve adott esetben az 
otthon elvesztésekor a szétesés 
megakadályozása.



Agenda

� A Hitel-S Program alapjai, keretei
� Néhány alapvetés
� Új megközelítés – ügylet helyett 

ügyfél, lakásmentés helyett ügyfél, lakásmentés helyett 
családmentés

� Hol tartunk ma?
� Továbblépés



A Program alapelvei

� ÖNKÉNTESSÉG
a hitelező és az ügyfél önkéntes hozzájárulásával folyik a segítő munka

� TITOKTARTÁS
a segítő kizárólag az ügyfél meghatalmazásával oszthat meg adatokat a 

hitelezővel ill. más segítő szervezettel, minden egyéb tudomására jutott 
körülményre, tényre, adatra és körülményre vonatkozóan titoktartási 
kötelezettség terheli kötelezettség terheli 

� SEMLEGESSÉG, KÖZVETÍTÉS
a segítő nem hatóság, nem behajtó szervezet, maga nem ad pénzbeli vagy 

egyéb közvetlen támogatást, segítő közbenjárásával támogatja az klienst 
ügyeinek intézésében, segíti a banki hitelkonstrukció felfüggesztéséhez, 
átütemezéséhez, a szociális juttatások és szolgáltatások rendszeréhez

� TÁMOGATÓ HÁLÓZAT, VÉDŐHÁLÓ
a krízishelyzet orvoslása után alapvető cél az ügyfél szociális támaszainak 

megerősítése, hosszú távú helyi támogatásának biztosítása



A Hitel-S Program keretei
A Hitel-S Programban nem a lakásokra, hanem a családokra 
koncentrálunk, nem a lakás „megmentése”, hanem a család 
együttélése kereteinek újrafogalmazásában, az önsegítés 
megerősítésében segítünk
� Létrehoztunk egy központi szakértői csapatot; MMSz 

szakértői, külsős pénzügyi és jogi szakértő
� 2009 februárja óta folyamatos tevékenység

Központi adminisztráció, dedikált e-mail cím, telefonszám� Központi adminisztráció, dedikált e-mail cím, telefonszám
� 2010 – Képzési program; 20-25 máltai munkatárs és 

önkéntés képzése
� TÁMOP 5.3.5 – Adóstanácsadási projekt a Sásdi 

kistérségben, 2012. novemberig, 4 tanácsadó – 220 család

2009. február óta 1100 megkeresés, 700 együttműködés 
adósokkal, kb. 6 – 6,5 mrd Ft „kezelt” állomány 

5MMSz Hitel-S Program



Közüzemi tartozások

� Az eladósodott 
családok 50%-a 
valamilyen 
közüzemi 
szolgáltatónak is Egyéb pénzintézeti hitel

Kölcsön (magán)

Tartozás (szolgáltató)

Adó / járulék tartozás

Tartozások 
előfordulása

szolgáltatónak is 
tartozik

� Az átlagos 
elmaradás 
összege kb. 180 
ezer Ft
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A lakhatást csak nagyon kis részben 
fenyegeti a deviza alapú jelzáloghitel



Az eladósodás folyamata

Az eladósodás pszichodinamikus modellje
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Gyorstalpaló

� A magyar társadalomnak az elmúlt 60 évben 
több élesen szemben álló ideológiai 
berendezkedéshez kellett alkalmazkodnia

� Ezek az ideológiák értékrendjében az anyagi 
jellegű fogalmak – siker, gazdagság, jellegű fogalmak – siker, gazdagság, 
vagyon, öngondoskodás, hitel - elérő súllyal 
és előjellel váltakoztak

� 1990-től újra kellett tanulni azt amit a 
nyugat-európai társadalmak 60 , de inkább 
150 év alatt tanultak meg



Fogyasztói nyomás
� Kínálati piac a hiánygazdaság helyett
� Kiskereskedelmi hálózat robbanásszerű 

fejlődése
� Marketing kommunikáció 
� Mass marketingtől vs. personal marketing� Mass marketingtől vs. personal marketing
� Média a siker mértéke

Széteső értékrend

Alacsony jövedelmek

Kielégítetlen igények

Feldolgozatlan új szabályok



Mindenki a válságra koncentrál

� A társadalmi és szakmai közbeszéd 
meghatározóan a válságról, az arra adott 
állami, felügyeleti és piaci válaszokról 
beszél

� Ezzel az a látszat alakult ki, hogy � Ezzel az a látszat alakult ki, hogy 
� a válság következményeinek kiküszöbölése 

megoldást ad
� tulajdonképpen, a vadhajtások szabályozással 

kiirthatóak
� Az állam és a bankok kell megoldják a 

problémákat
� Aki nem a devizakölcsönök miatt van bajban 

az felelőtlenül kezeli a pénzét
� „Aki időt nyer, életet nyer”



Új alapok kellenek

� A fizetésképtelenség a rendszer velejárója
� A fizetésképtelenség alapvetően nem morális kategória - az 

adósok 90-95% tudja, hogy vissza kell fizetnie a kölcsönt – aktív 
(rossz gazdálkodás) és passzív („életbalesetek – betegség, 
baleset, halál, válás, munkanélküliség) eladósodásról kellene 
beszélni

� Az eladósodáskori általánosan alacsony pénzügyi kultúra nem 
javult meg magától az eladósodott családokban, a javult meg magától az eladósodott családokban, a 
„gyorstalpalón” kevesen kaptak jeles bizonyítványt

� Olyan non-profit tanácsadó hálózat kell, amely a veszélyeztetett 
családok - mentális és anyagi – helyzetéhez illeszkedően nyújt 
személyre szabott szolgáltatásokat, olyan aktív fogyasztóvédelmi 
gyakorlatot jelent, amely a mindennapok fogyasztói döntéseiben 
is meg tud jelenni.

� Sok új eszköz jelent meg, de ezek nem mindig tudták elérni a 
célcsoportjaikat, nem érték el a céljukat.

� A szociális rendszerben nem történt érdemi változás
� Hiányzik egy többrétegű, hatékonyan működő bérlakás rendszer 

– piaci, szociális
� A bedőlt hiteleseknek a végrehajtás helyett/mellett egy a 

családjuk számára élhető alternatívát kell kidolgozni –
megélhetési minimum



A nem-fizetési kockázatok

Az eseteink elemzése alapján fontosnak tartjuk, hogy 
megkülönböztessük a jelenlegi bedőlt hitelek kockázati 
forrásait:

- Standard kockázat – az a 
kockázat, amely a hitelezési 
aktivitásban alapvetően jelenlévő 
kockázat, adott szabályozás, 

- jövedelem és fedezet vizsgálat, 
rögzített törlesztő részlet/jövedelem 
arány, lassú változtatások, 
ingatlannal fedezett kölcsönök kockázat, adott szabályozás, 

gazdasági, kulturális környezetben

- Tanulópénz – új megoldásokhoz, 
új piaci szegmensek feltárásához 
kapcsolódó kockázat, amely épp a 
standard szabályok újraértelmezése, 
a kánonok újrafogalmazása miatt 
adódik

- Válság – extrém gazdasági, 
társadalmi eseményekhez kapcsolódó 
kockázat, alapvetően a standard 
kockázatok hirtelen, nagy tömegben 
megjelenő előfordulása, szélsőséges 
értékekkel

ingatlannal fedezett kölcsönök 
esetében 1-2 %, fogyasztási 
kölcsönök esetében 10%

- fedezet alapú ingatlan hitelezés, 
kereskedő vezérelte áruhitelezés 
(„0%-os Suzuki akció”), adatbázis 
alapú up/cross selling, deviza alapú 
hitelezés, ??? %

- a válságra nem képeztek tartalékot 
a hitelezők sem és az adósok sem, és 
nem működnek a válsághoz 
kapcsolódó automatizmusok sem, pl. 
kamatok csökkenése, míg a negatív 
hatások összegződnek; megélhetési 
minimun nő, másod állások 
elvesznek, tartós munkanélküliség nő



Milyen az elfogadható (good enough) 
megoldás az adós számára

� Élhető mindennapokat ad
� Biztonságos, kiszámítható
� Elég eszközt biztosít a család „normális” 

működéséhez
� Biztosítja a lakhatást� Biztosítja a lakhatást
� Biztosítja a világítást, fűtést és kommunikációt 

(mobil, internet)

� Elkerülhető a presztízs vesztés a család és 
a környezet felé
� Nem csak nekünk kellet a lakást/autót eladni
� Nem csak mi költöztünk bérlakásba
� Nemcsak nekünk van előrefizetős mérőnk
� Vannak terveink, céljaink



Tanácsadói modellek

A Programban nem a szűken értelmezett szociális 
segítés modelljeit alkalmazzuk, hanem az ezeket 
is magába foglaló tanácsadási modelleket (Schein
(1978), valamint Kurpius és munkatársai (1976, 
1978):

� szakértői szolgáltató modell
� orvosi előíró modell
� közvetítői hálózatszervező
� együttműködői folyamatkövető

Segíteni tudunk annak is, aki csak eszközöket keres (pl. 
megfelelek-e az árfolyamgát feltételeinek), annak is, aki 
nem tudja mit-hogyan intézzen – „hogyan intézhetem el, 
hogy előrefizetős villanyórám legyen?” - , és annak is, aki 

gyakorlatilag mozdulni sem képes.



Miben/mivel segítünk
Tisztánlátás, szembesülés a problémával
Alternatívák -><- „egyetlen megoldás”
Partnerség: mentális akadálymentesítés
Bizalmi partner a hitelezők felé
Technológiai segítség, tudásbázisTechnológiai segítség, tudásbázis

� Szolgáltatói számlák fizetési megállapodásai
� Hitelkiváltás/átütemezés
� Szociális támogatások

Mediáció (család, hitelezők)
„Lelki személyi edző”
Már maga a párbeszéd megállítja a mentális lecsúszást. Ez 
a mentális megerősödés nélkülözhetetlen feltétele az 
anyagi helyzet megerősődésének.



Megoldás – a 
fizetőképességhelyreállítása

Első 
találkozó

Cselekvései 
terv 
megfogalmaz
ása

Cselekvési 
terv 
megvalósítás
a

Problémafeltáró Információk Fő célok Egyeztetés a 

Feldolgozás

Problémafeltáró 
interjú

Adatgyűjtés

Megoldási 
alternatívák

Realitáskontrol

Feladatmeghatár
ozás

Információk 
kiértékelése

Háttér 
információk 
gyűjtése

Adatpótlás

Segítők 
azonosítása

Fő célok 
azonosítása

Feladatok 
lebontása

Feladatmegosztás

Realitáskontroll

Megállapodás

Egyeztetés a 
hitelezőkkel

Szociális 
segítségek 
igénylése

Családi és 
közösségi 
támaszok  
megszólítása

Munkamotíváció 
erősítéseDiagnózisra alapozott terv, 

Kísérő jelenlét a megvalósítás során



A Hitel-S Program 2013-ban

� Személyes jelenlét Budapesten, 
Miskolcon, Dél-Dunántúlon, Dél-
Alföldön

� A pénzügyi kultúra személyre szabott 
fejlesztése
A pénzügyi kultúra személyre szabott 
fejlesztése

� Kétoldalú projektek pénzintézetekkel, 
közüzemi szolgáltatókkal

� Aktív párbeszéd a állami, szociális és 
piaci szereplőkkel – pl. NET, 
családsegítők, PSZÁF



Továbblépés

� Szakmai párbeszéd erősítése a 
fizetésképtelen családokat célzó 
transzparens pénzügyi megoldásokról és 
a kapcsolódó szociális megoldásokról

� Magáncsőd előkészítése – milyen segítő 
környezet kell ahhoz, hogy a hatékony 

� Magáncsőd előkészítése – milyen segítő 
környezet kell ahhoz, hogy a hatékony 
gyakorlat alakuljon ki

� Országos non profit tanácsadó-segítő 
hálózat, nagy bizalmi bázisú civil 
szervezetekkel meghatározóan a 
lakhatásukat elvesztő családok számára –
első sorban a NET bérlői és a végrehajtás 
alatt álló családok számára



Egy sajátos példa

� Veszprém Házgyári út 1.
� Munkásszállóból társasház
� 10-15 év alatt a ház tönkrement

� Használaton kívüli lakások� Használaton kívüli lakások
� Közüzemi díjtartozás
� Lakásfoglalók
� Ø központi fűtés, Ø lift, Ø 

gázszolgáltatás
� De még így is a tulajdonosok 20%-a 

fizette a közös költséget  



Pokoli torony, Veszprém



Lépcsőház – ilyen volt



Lépcsőház – ilyen lett



Felújítás



Ablakok cseréje



Folyosó



Folyosó – ilyen lett



Csőszerelés





Ajtók



Szoba



Szoba



Padló



Falak, menyezet
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Mosdó



Bejárat



Porta



Lift



Környezet rendbetétele



Virágos udvar



Kapcsolat

web: hitels.maltai.hu
mail: hiteles@maltai.hu
tel: (061) 391 4748

Major Gábor – programvezető
mail: major.gabor@maltai.hu
mobil: +36 30 554 1170


