
A Hitel: Könyvtárnyi könyv, írás, született már róla. Emberek gazdagodtak meg általa vagy 
segítségével. És más embereknek pedig nyomort és keserűséget hozott… Hogy lehet ez? 
Teszi fel a kérdést a költő, akinek már nincs hitele egyik kocsmában sem. Hogy lehet ez?  
Teszi fel a kérdést a vállalkozó, aki egy jól kiválasztott hitel segítségével új életet lehelt a 
vállalkozásába? A válasz nagyon egyszerű: Mindig mindenkinek meg kell gondolnia, hogy 
Neki, vagy vállalkozásának, vagy családjának tényleg kell e az a hitel? Megengedhet e 
magának egy újabb autót, lakást, traktort, vagy fémmegmunkáló esztergapadot? Ki tudja e 
vajon fizetni a hitel törlesztő részletét mondjuk egy év múlva is biztosan, vagy ez csak egy 
teória? Vágyálom? Nos, Mi azt tanácsoljuk, hogy mielőtt valaki hitelt vesz fel, gondosan 
gondolja át gondolataival a gondokat… és vegye figyelembe az alábbi szempontokat is: 
 
Ha cégről van szó: 
 

1. A cég pénzügyi helyzete megengedi e azt, hogy a kasszát megterheld egy újabb havi 
fix kiadással? 

2. Az az összeg, amit a hitellel nyersz, valóban kell ahhoz, hogy vállalkozásod 
sikeresebb, eredményesebb, hatékonyabb legyen? 

3. Megvannak már a vevőid arra a dologra, amit el akarsz adni? 
4. Pontosan tudod, hogy a szolgáltatás, amit értékesíteni akarsz, versenyképes? 
5. Ha esetleg az első évben nem úgy jönnek be a dolgok, mint ahogy azt eltervezted 

akkor is tudni fogod fizetni a részleteket? 
 
 
Ha magánszemélyről van szó: 
 

1. A család anyagi helyzete megengedi e azt hogy a kasszát megterheld egy újabb havi 
fix kiadással? 

2. Biztos, hogy kell az a lakás, autó, nagyobb tévé, telek, ahhoz hogy boldogabb légy? 
3. Megvan a fedezete annak, hogy a hitel törlesztő részleteit akkor is ki tudod fizetni ha 

véletlenül nem úgy sülnek el a dolgok ahogy arra számítani lehet? 
 
Ha a fenti kérdések átgondolása után is arra jutottál, hogy neked Hitel (vagy lízing) kell, 
akkor jöhet a következő fázis. A MILYEN hitel (vagy lízing) kell nekem? - Című rémdráma. 
De ezt majd csak egy másik alkalommal meséljük el! 
 
 


