
Bár listás vagyok, de vásárolni akarok. 
 
 
Egy szép és vidám Hétfő reggelen mikor épp mindenki úgy gondolta, hogy a világ minden 
bizonnyal véget ért, és hogy soha de soha nem lesz már péntek délután, beállított hozzánk egy 
ember, aki a hétfőnek megfelelően talpig feketében volt és egy kicsit rángott egy izom a bal 
szeme alatt... 
 
Reggeli kávénkat ugyan még nem ittuk meg, de a ránk jellemző lelkesedéssel pattantak fel 
szemöldökeink és kérdeztük meg vendégünket, mit akar nálunk e végzetesen korai 
pillanatokban. Emberünk egy hatalmas sóhajtás kíséretében leült és elkezdte történetét... 
 
Amit itt és most nem osztunk meg veled kedves olvasó, hiszen ez titok. Elég legyen annyi 
hogy bizonyos okok miatt a kedves ügyfél egy ponton túl már nem tudta fizetni az addig 
felvett hiteleit és ezért BAR listára került. Aztán egy kis szerencsével újra helyre jöttek a 
dolgai, rendezte a hiteleit és élt boldogan. De ahogy az lenni szokott, úgy döntött hogy vesz 
magának egy autót mert az nagyon fontos lenne neki hisz lényegesen többet tudna keresni ha 
mozgékonyabb lenne. Csakhogy amikor a kiválasztott kocsit szerette volna megvenni félig 
készpénzre félig pedig hitelre kiderült hogy nem tud hitelt felvenni mert PASSZÍV BAR 
listás. Ez azt jelenti, hogy ugyan már nem tartozik, még nem évült el annak emléke, hogy ő 
bizony tartozott. Márpedig így nem lehet hitelt felvenni. - fejezte be szomorúan az ügyfél. 
Kivéve, ha van KEZES! - élénkült meg Attila cégünk egyetlen olyan agya, aki akár hétfő 
reggel is képes gondolkodni Hát ez fantasztikus mosolyodott el emberünk. Lehet, hogy mégis 
van remény? Remény mindig van, mondtuk egyszerre és megittuk végre a kávénkat... 
 
És hogy a kezesnek milyen kondíciókkal kell rendelkeznie? Nos a következőkkel: 
 
A kezesnek rendelkeznie kell: 
 
- 1 év folyamatos 8 órás munkaviszony ugyanazon a cégnél. 
- Határozatlan idejű munkaszerződéssel 
- Nem lehet rajta a KHR (most így hívják a BAR listát) listán. 
- Lehetőleg minél magasabb fizetést kell igazolnia 
 
Abban az esetben tehát, ha alaki passzív BÁR – listás vagy, lehet szó banki hitel felvételéről, 
de csak abban akkor, ha a fent leírt kondíciókkal rendelkező kezest tud felmutatni. 


