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Rekordösszegeket engedett el 
egy kereskedelmi bank két ügy-
felének: egy bukaresti fogyasz-
tónak mintegy 62 ezer eurós, egy 
váradinak pedig 52 000 svájci 
frankos tartozást nem kell tör-
lesztenie a korábban megkötött 
szerződések alapján. A pénzin-
tézetek és a hiteligénylők közötti 
békítést végző központ (CSALB) 
kisebb győzelmekről is beszá-
molt tegnapi közleményében.

 
 » BÁLINT ESZTER

Ó riási győzelmet aratott két 
ügyfél egy romániai bank 
felett. A pénzintézetek és a 

hiteligénylők közötti békítést végző 
központ (CSALB) megalapítása óta 
eltelt időszak legnagyobb összegű 
kölcsöneit törölte el egy bank, egy 
csaknem 300 ezer lejes és egy 52 
ezer svájci frankos összegről van 
szó – jelentette be tegnap a CSALB. 
Mint közleményükben rámutattak, 
a pénzintézet kilétét a titoktartás és 
az általános adatvédelmi szabályzat 
(GDPR) miatt nem lehet nyilvános-
ságra hozni.

A pénzintézetek és a hiteligénylők 
közötti békítést végző központ által 
lefolytatott egyeztetés nyomán tehát 
egy bank belement abba, hogy el-
törölje egy bukaresti ügyfél 298 000 
lejes (csaknem 62 000 euró) tartozá-
sát, amelyet még törlesztenie kellett 
volna egy korábban igényelt hitel-
ből. Ugyanez a pénzintézet eltörölte 
egy nagyváradi, szociális esetnek 
minősülő hiteligénylő 51  930 svájci 
frankos tartozását is. Mindkét összeg 
meghaladja a CSALB által lefoly-

tatott tárgyalások nyomán eltörölt 
tartozás rekordösszegét. A korábbi 
csúcstartó egy 44 600 eurós összeg 
volt, amelyet egy máramarosszigeti 
hitelfelvevőnek nem kellett törlesz-
tenie, erről 2019 áprilisában szüle-
tett döntés.

Az idei év első napjaiban ugyanaz 
a kereskedelmi bank hasonló dön-
tést hozott több ügyfél esetében, 
akik szociális szempontból eltérő 
helyzetben vannak. A pénzintézet 
lezárt egy jelzálog nélküli fogyasz-
tási hitelt, amelyet egy bukaresti 
ügyfél vett fel. A békítés nyomán a 
bank átutalt 3945 eurót a fogyasz-
tónak. Ugyanennek az ügyfélnek 
a pénzintézet megszüntette a 3288 
lej értékű hitelfedezetét. Egy másik 

bukaresti hiteligénylőnek 8553 lej 
értékű hitelét zárták le, és még ő ka-
pott a banktól 1785 lejt.

Rekordok és eredmények
„Kevesebb mint egy év leforgása alatt 
kétszer sikerült megdönteni az előző 
rekordösszeget. Ha a békítés eredmé-
nye örömmel is tölt el, olyan nehéz 
szociális esetekről beszélünk, ami-
lyenekbe senki sem szeretne kerülni. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a kereske-
delmi bankok nagy része kész támo-
gatni a nehéz helyzetbe jutott ügyfe-
leket, és megértik a reális szükségét 
a szerződések újratárgyalásának, ha 
romlott a fogyasztó anyagi helyze-
te” – értékelte az elért eredményeket 
Alexandru Păunescu, a CSALB veze-
tő testületének elnöke. Megjegyez-
te egyúttal, hogy a bankok és más 
hitelintézetek megértik a közvetítők 
üzenetét, hogy gyakrabban egyeztes-
senek az ügyfelekkel, és legyenek ru-
galmasabbak a tárgyalások során, és 
mindez a bankok és a fogyasztók által 
várt eredménnyel jár.

Nem remélt ekkora győzelmet
A közlemény idézi ugyanakkor a nagy-
váradi ügyfelet is, akinek eltörölték 
egy 50 ezer svájci frankot megközelítő 
tartozását. Mint elmondta, 2007-ben 
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Legyőzték a bankokat a belerokkant hitelesek

Lehet nyerni. Több ügyfélnek is sikerült egyezségre jutnia a bankjával
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vett fel egy svájcifrank-alapú ingat-
lanhitelt, és az árfolyam drasztikus 
emelkedése nyomán a havi törlesztő-
részletek egyszer csak az eredeti ösz-
szeg kétszeresére nőttek. „2018 őszé-
ig valamennyi késéssel, de sikerült 
kifi zetnünk a részleteket, azonban 
2019 tavaszától, amióta a feleségem 
súlyos betegséggel küzd, egyre nőtt 
a késés. Mielőtt a helyzet kritikussá 
vált volna, a CSALB-hoz fordultunk, 
és abban bíztunk, hogy a békítés 
nyomán új árfolyamot sikerül elérni, 
és újra egyensúlyba hozni a hitelt. A 
CSALB segítségével többet értünk el, 
mint amit valaha remélni mertünk, 
vagyis a tartozás teljes eltörlését és 
a hitel lezárását, amelynek törleszté-
séből még nagyjából 12 év lett volna 
hátra” – fejtette ki a közlemény által 
M. I.-nek nevezett váradi férfi . Az el-
ért siker nyomán arra biztat minden 
hiteligénylőt, aki megállapodást 
akar pénzintézetével, hogy éljenek 
a lehetősséggel, és forduljanak a 
CSALB-hoz, mivel csak előnyük szár-
mazhat ebből, az ügyintézés pedig 
„egyszerű, konkrét és gyorsabb a 
vártnál”.

Mint ismeretes, számos olyan 
banki ügyfél került bajba 2015-
ben, akik korábban igen kedvező 
árfolyamon svájci frankban igé-
nyeltek hitelt, amikor viszont sváj-
ci jegybank éppen öt éve, vagyis 
2015. január közepén váratlanul 
eltörölte a frank euróval szembe-
ni árfolyamküszöbét, rövid idő 
alatt akár kétszeresre is nőttek a 
havi törlesztőrészletek. Számos 
törvénytervezet született abban 
az időben, amelyek célja a bedőlt 
vagy bajba jutott hitelesek men-
tése lett volna. A legtöbb azt cé-
lozta, hogy váltsák át lejre ezeket 
a kölcsönöket a hitel felvételének 
időpontjában érvényes árfolya-
mon, ez viszont azóta sem ment 
át a parlamenten. A döntéshozók 
elfogadtak viszont egy, a bajba ju-
tott hiteleseket segítő úgynevezett 
„hitelcseretörvényt”, aminek a 
lényege az, hogy aki nem tud tör-
leszteni, az megállapodhat abban 
a bankkal, hogy a lakás kulcsával 
fi zet, vagyis átengedi a hitelből vá-
sárolt ingatlant a pénzintézetnek 
a hátralevő tartozás fejében. Ez a 
jogszabály hatályban van, viszont 
a vártnál jóval kevesebben éltek a 
hitelcsere lehetőségével.

 » Egy bank 
belement abba, 
hogy eltörölje 
egy bukaresti 
ügyfél 298 000 
lejes tartozását, 
amelyet még 
törlesztenie 
kellett volna egy 
korábban igé-
nyelt hitelből. 
Ugyanez a pénz-
intézet eltörölte 
egy nagyváradi, 
szociális esetnek 
minősülő hitel-
igénylő 51 930 
svájci frankos 
tartozását is.

 » SZUCHER ERVIN

E lső ízben szerveznek Kárpát-me-
dencei Magyar Vállalkozói Konfe-

renciát Marosvásárhelyen, amelyre 
február 6. és 8. között a Vajdaságból, 
Felvidékről, az anyaországból és Er-
délyből várnak üzletembereket. A 
háromnapos rendezvénysorozat szer-
vezői, a St. Georgius Manager Club és 
a Közép-európai Gazdaságfejleszté-
si Hálózat Nonprofi t Kft . úgy látják, 
Marosvásárhely, Maros megye és a 
régió is megérett arra, hogy a Kárpát 
medencei vállalkozóknak bemutassa 

adottságait és gazdasági potenciálját. 
A konferenciát és az üzletember-talál-
kozót a térség, a Székelyföld és Erdély 
kapujaként képzelik el a Kárpát-me-
dence más szögleteiből érkező vállal-
kozók és menedzserek előtt. Ugyan-
akkor nem titkolt szándék az utóbbi 
évtizedben „elhalványuló” Marosvá-
sárhely újrapozicionálása az ország 
gazdasági térképén. „Közép- és hosz-
szú távú célunk vonzóvá tenni a vá-
rost, a megyét és a régiót nemcsak az 
üzletemberek, de főként a fi atal nem-
zedék számára. Azt szeretnénk, hogy 
az itt felnövő ifj aink maradjanak, 

és ne kelljen külföldön keresniük a 
boldogulás lehetőségét” – fejtette ki 
Szathmáry Zsolt, a St. Georgius Ma-
nager Club elnöke.

A háromnapos rendezvényre 
mintegy fél száz érdeklődőt várnak. 
Maga a konferencia az erdélyi és 
közép-kelet-európai gazdasági le-
hetőségekről és sikertörténetekről 
szól. Az előadók többsége vagy Ma-
rosvásárhelyről elszármazott, vagy a 
városban élő sikeres szakembernek 
számít. Az érdeklődők Abrán György, 
a WizzAir volt kereskedelmi igazga-
tója, Nagy Ágnes, a Román Nemzeti 

Bank igazgatótanácsának volt tagja, 
Gogolák Hrubecz Zsolt, a Multin-
vest igazgatója és Szendrői Gábor, a 
Concorde MB Partner előadásait lát-
hatják, hallgathatják február 7-én a 
Kultúrpalota kistermében. A plenáris 
előadásokat kerekasztal-beszélgetés 
követi, amelyen a Kárpát-medencei 
nagyvállalkozók osztják meg élmé-
nyeiket a munkájuk során tapasztalt 
kihívásokról és sikerekről. A kere-
kasztal-beszélgetés után a közönség-
nek is lehetősége lesz kérdezni a vál-
lalatok képviselőitől. A vállalkozói 
hétvégét a 2. menedzserbál zárja.

Marosvásárhelyi gazdasági kapu a Kárpát-medence számára

 » Nem titkolt 
szándék az 
utóbbi évtized-
ben elhalványuló 
Marosvásárhely 
újrapozicionálá-
sa az ország gaz-
dasági térképén.

Uniós irányelv mentén jött létre a békítő központ

A pénzintézetek és a hiteligénylők közötti békítést végző központ (CSALB) 
egy olyan intézmény, amely egy európai uniós irányelv mentén jött létre, 
ingyen és kevesebb mint három hónap leforgása alatt közvetít a fogyasztók 
és a bankok vagy más hitelintézetek között folyó hitelek ügyében.
Az elmúlt három és fél évben csaknem 1400 román állampolgár fordult a 
CSALB-hoz, a tárgyalások során megszerzett pénzösszeg pedig meghaladja a 
2 millió eurót. Tavaly több mint 2100 békítési kérés érkezett hozzájuk, miután 
2018-ban az igénylések száma még 1293 volt. A legtöbb igénylő azt kéri, 
hogy csökkentsenek vagy töröljenek el bizonyos illetékeket, csökkentsék a 
tartozás összegét vagy jelzálog-, illetve fogyasztási hitellel járó költségeket.




