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Aa könyv szerzői részletesen bemutatják és tár-
gyalják napjaink egyik leginkább vitatott és ér-
zékeny, több százezer banki – lakossági és ön-
kormányzati – ügyfelet érintő problémáját, a 
devizában történő hitelek nyújtását, valamint az 
egyre növekvő törlesztési nehézségeket. ez utób-
biakban a nem kielégítő felügyeleti szabályozás 
és ellenőrző tevékenység, a pénzintézetek gazda-
ságilag megalapozatlan hitelexpanziója és a hitel-
adósok felelőtlen tehervállalása – némileg eltérő 
mértékben ugyan, de – egyaránt szerepet játszott. 
az ezekből adódó kedvezőtlen következmények 
felszámolása fontos állami (fiskális) és monetáris 
feladattá vált. a tanulmánykötet szerzői e feladat 
megoldásával kapcsolatban fejtik ki véleményü-
ket, fogalmaznak meg javaslatokat közpénzügyi, 
jogi és európai uniós szempontokat figyelembe 
véve. a kötetet nem a fejezetek sorrendjében, ha-
nem tematikájuk szerint ismertetem, a történel-
mi előzményektől – a folyamatok sorrendjében 
– a megoldást szolgáló intézkedésekig.

Visszatekintő

a kormányzati és a lakossági eladósodás már 
a Trianon utáni magyarországon sem volt is-
meretlen, mivel a népszövetségi kölcsön ma-
gas kamatszínvonala miatt a magyar Nemzeti 
Bank is kénytelen volt ahhoz igazodni, ezért a 
hazai hitelkereslet vonzó volt a külföldi tőke 
számára. a jövedelmezőségi viszonyok azon-
ban nem tették lehetővé a reális megtérülést, 
ezért az adósok a rövid lejáratú hiteleket hosz-
szú lejáratú célok finanszírozására használták 
fel, ami eleve kizárta a reális megtérülést. az 
ismert 1929–1933-as válságban összeomlott 
a hitelpiac, az mNB bevezette a kötött devi-
zagazdálkodást, transzfermoratóriumot hirde-
tett meg és megkezdte a jegybanki alapkamat-
láb fokozatos csökkentését 4,5 százalékra.1

az újabb kori devizahitelezés elterjedése 
súlyos gazdasági és társadalmi problémákat 
okozott a 2000-es évtized végére, amelyeket 
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csak fokozatosan és jelentős költségekkel lehet 
felszámolni. elterjedésében hitelkeresleti és 
-kínálati okok mellett nemcsak gazdaságpo-
litikai döntések és hibák játszottak szerepet, 
de a pénzügyi kultúra fogyatékosságai és az 
árfolyamkockázat ismeretének hiánya is. mi-
vel a devizában történő eladósodás a gazdasági 
élet csaknem valamennyi szereplőjét érintette, 
országos problémává vált. Negatív következ-
ményeinek feltárása komoly kihívást jelent az 
állam számára. a szükségessé váló intézkedés-
sorozat 2010-ben a jelzálogjog bejegyzésének 
megtiltásával kezdődött, azaz megszűnt a de-
vizahitelek folyósítása. majd az árfolyamgát 
keretében a devizaadósok öt éven keresztül 
kedvezményes árfolyamon törleszthetik devi-
zahitelüket, s folyamatos támogatásban része-
sülnek a devizahitelezés kivezetése érdekében.

az mNB amellett, hogy – sajátos eszközei-
vel – folyamatosan támogatta a devizahitelezés 
kivezetését, új devizaeszközöket alkalmazott 
a bankrendszer devizakeresletének kielégíté-
se érdekében: a devizatartalék felhasználását 
kimélendő swap- és repomegállapodásokat 
kötött más jegybankokkal, például az euró-
pai központi Bankkal és a svájci jegybankkal. 
emellett meghatározta a jövedelemarányos hi-
telfelvételek és törlesztőterhek nagyságát.2

ami a devizahitelezés jogi hátterét illeti, a 
teljes összkép még nem alakult ki, ezért a kú-
ria joggyakorlat-elemző csoportot hozott létre 
a fogyasztói kölcsönszerződések érvényességé-
nek vizsgálatára. a vizsgálatok kiterjednek az 
egyoldalú szerződésmódosítások, a rendes üz-
leti kockázatot meghaladó mértékű érdeksérel-
mekre, az európai Unió bíróságának iránymu-
tatásainak betartására, a jogszerű alkalmazások 
fogyasztók által történő ellenőrzésének lehető-
ségére stb. a bíróságoknak tehát alkotmányos 
feladataikat kell teljesíteniük, biztosítaniuk a 
jogrend elveinek érvényesítését.3 a devizahite-
lezéssel kapcsolatos döntéseket a jogalkotó és 
a jogalkalmazó csak jogállami megközelítésben 
hozhat, ami természetszerűleg szűkebb keretet 

jelent, mint a közgazdasági megoldások lehe-
tősége. szembetűnő, hogy az euróövezethez 
csatlakozott vagy ahhoz közelálló államok vi-
szonylag hamar képesek voltak kiszorítani a de-
vizahiteleket, a pénzintézetek magas likviditása 
és alacsony jegybanki kamataik segítségével.

Hazánkban az adósságválság kialakulása a 
’70-es évtizedre tehető. kezdetben állami szin-
ten, majd az ezredfordulót követően az önkor-
mányzatoknál és háztartásoknál is jellemzővé 
vált az adósság. a pénzpiacok globalizálódása, 
a washingtoni konszenzusrendszer átvétele, a 
maastrichti és koppenhágai kritériumrendszer 
követelményeinek érvényesítése a hazai gazda-
ság- és társadalompolitikában az állam- és az 
egyéni háztartások eladósodásával járt együtt.4

magyarország a nemzetközi pénzügyi in-
tézményekhez csatlakozott, a nyugati keres-
kedelmi bankok partnerévé vált, azaz integ-
rálódott a nyugati világba, ezáltal igazodott a 
neoliberális gazdaságpolitikához. ez a hiányt 
és adósságot keletkeztető költségvetési, szoci-
ális és monetáris politikát, sőt az azok kiegé-
szítésére hivatott, a lakosságot „túlhitelező” 
kereskedelmi banki managementtechnikát is 
beépítette a magyar gyakorlatba. a krónikus 
hiány óhatatlan következménye, az adósság-
csapda mindhárom jövedelemtulajdonosi kör-
ben általánossá vált. a túlhitelező kereskedel-
mi bankszektor intézményének „importjával”, 
járulékos elemként a politikai státus mentésé-
nek módszerét is bevezette a magyar gyakor-
latba. a pénzintézetektől megszerzett növekvő 
visszterhes források ellenében az állami költ-
ségvetés, a helyi önkormányzati államháztar-
tási alrendszer gazdaságpolitikája, a családok 
gazdálkodása egyaránt behatárolttá, a hitelező 
bankoktól függővé vált, úgy, mint a világ or-
szágainak többségében.

az 1980-as évek végétől a neoliberális piac 
gazdasági átmenetben, a Washingtoni kon-
szenzus alapfilozófiája alá rendelt és az ezzel 
azonos eszmekörű imF követeléseit érvénye-
sítő magyar gazdaságpolitika piacgazdasági 
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reformokat hajtott végre. a védővámok fo-
kozatos leépítésével feladta a protekcionis-
ta szemléletű belső piacvédelem lehetőségét, 
majd az állami gazdaságpolitikai befolyásolás, 
ellenőrzés és szabályozás eszközrendszerét, ami 
erős korrelációt mutat a közel másfél millió 
munkavállaló munkahelyének gyors, néhány 
éven belüli elvesztésével. az egykori állami vál-
lalatok jövedelmezőségének és likviditásának 
meggyengülésével, tönkremenetelével terme-
lési űr keletkezett, amit nemzetközi vállala-
tok töltöttek be, a közteherviselésben viszont 
– anyagi erejükhöz mérten – csak mérsékel-
ten vettek részt. ennek következményeként – 
rendszerspecifikus jelenségként – állandósult 
a növekvő mértéket öltő költségvetési hiány, 
aminek a mérséklésére hivatott megszorító 
intézkedések és a deficit áthidalását szolgáló, 
folyamatossá váló külföldi hitelek ugyancsak 
a magyar rendszerváltó gazdaság általános jel-
lemzőivé váltak. az 1990-es évek közepére – 
európai Uniós „sugallatra” – a magyar Nemzeti 
Bankot kivonták a reálszektor refinanszírozásá-
ból, így a jegybank által refinanszírozott mrP-
hitelek, mBo-programok, privatizációs lízing-
technikák, egzisztencia- és start-hitelek, illetve 
a mezőgazdaságnak kedvező refinanszírozást 
biztosító felvásárlási váltókeretek, zöldhitelek, 
tőkepótló hitelek felszámolásra kerültek, ami-
vel a hazai, belső erőforrás vezérelt gazdaságpo-
litika esélyei jelentősen lecsökkentek.

nőtt az országok közötti globális 
egyensúlyhiány

Jelentős rendszerszintű kockázatot jelent a vi-
lággazdaságra nézve, hogy a 2010 utáni évek-
ben tovább nőtt az országok közötti globális 
egyensúlyhiány. Noha folyamatszemléletben 
csökkent a fizetési mérlegek hiánya, de a 
probléma fennmaradt. az egyesült Államok 
továbbra is deficitet halmoz fel, ugyanakkor 
kedvező számára, hogy a dollár a globális 

pénzügyi világban még a válságot megelőző 
éveknél is dominánsabbá vált. Ugyanakkor az 
exportvezérelt feltörekvő országok neoliberális 
gazdaságpolitikája nem volt kellően sikeres, 
romlott a cserearányuk és a fizetőképességük, 
gazdasági szerkezetük konzerválódott, költség-
vetési hiányuk állandósult. Fokozta a problé-
mákat a költségvetési hiány jegybanki hitele-
zői finanszírozásának letiltása is.

a devizahitelek igénybevételét kétségtele-
nül vonzóvá tette, hogy kamatai jelentősen 
alacsonyabbak voltak a korabeli forinthitele-
kénél. a 2000. évtized elején a svájci frank ka-
mata alig változott, s a lakosság sem számított 
jelentősebb árfolyamkilengésekkel. a 2008-as 
pénzügyi válság azonban drasztikus változáso-
kat hozott, s a forint igen rövid idő alatt közel 
40 százalékkal leértékelődött a svájci frankkal 
szemben. ez a meglepetés erejével hatott a ko-
rábbi pénzbőséggel és likviditással szemben.

mindeközben az addigi expanziós fiskális 
politika, a kellő pénzpiaci ismeretek hiánya, 
a szabályozási környezet bizonytalanságai és a 
hazai gazdaságpolitika határozatlansága egy-
aránt sérülékenyebbé tették az országot.

a devizahitelezés felfutása értelemszerűen 
csökkentette a lakossági megtakarításokat, fel-
emésztette a devizatartalékokat, ami a bank-
rendszert a külső források fokozottabb bevo-
nására kényszerítette. ezáltal a makrogazdasági 
kockázatok is megnövekedtek, amelyeknek 
terhei elsősorban a háztartásokra és a vállala-
tokra hárultak. mindezek következményeként 
a jegybank magasabb devizatartalékok képzé-
sére kényszerült, ami egyben a kamatveszteség 
növekedésével párosult.

beindultak a fékek

a gazdaságpolitika 2010-től kezdte a deviza-
hitelezés továbbterjedését megakadályozni. 
elsőként az államadósság mérséklését és a 
devizahitelezés visszaszorítását, illetve meg-
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szüntetését célzó intézkedések történtek. ide-
sorolható a kedvezményes árfolyamon történő 
végtörlesztés, a kilakoltatási moratórium, a 
kedvezményes lakásbérlési lehetőség stb.

az intézkedések eredményeként javult az 
ország külső egyensúlya, folyó és külkereske-
delmi mérlege, de a bankok külső adósságállo-
mánya is. mindezek hatására csökkent hazánk 
külső sérülékenysége, javult a devizatartalék és 
a jegybank eredménye, ami biztosítja a külső 
egyensúly hosszabb távú fenntarthatóságát.5

Némileg más megközelítésben a lakossági 
devizahitelezés következményeként kialakult 
nehézségeket a túlzottan expanzív fiskális és 
a meglehetősen restriktív monetáris politika 
együttesen idézte elő. a külföldi bankok ter-
jeszkedése a válságig bőséges hitelkínálatot 
biztosított, ugyanakkor annak következmé-
nyeként már nem vállalták át az árfolyamkoc-
kázatot, még részben sem. megtévesztő volt, 
hogy az akkor még bőségesnek tekinthető 
likviditás nem vetítette előre a későbbi ne-
hézségeket. a 2004-ben létrehozott Pénzügyi 
stabilitási Bizottság tagjai (mNB, Pénzügy-
minisztérium, Bankfelügyelet) eltérően ítélték 
meg a kialakult helyzetet, így konszenzusos 
döntések nem születtek, holott szükségessé 
vált volna felelős makroprudenciális hatóság 
kijelölésére, a rendszerkockázatok csökken-
tésére alkalmas eszközökre, az intézményi 
együttműködésre, a hatékony és arányos ha-
tósági beavatkozásra, a fogyasztóvédelmi ano-
máliák megszüntetésére stb.

miután a hazai bankok stratégiája a gyors 
volumennövekedésre épült, a kockázati szem-
pontokat általában figyelmen kívül hagyták. 
az árfolyamkockázat azonban egyre megha-
tározóbbá vált, amit azonban az ügyfelekre 
hárítottak át. mivel a kamatfeltételek sem 
voltak egyértelműek, még a tisztességtelen ka-
matemelés lehetősége is fennállt. az alkalma-
zott kockázatkezelési módszerek tehát gyakran 
alkalmatlanok voltak a kockázatok valós mé-
résére, a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett 

bizalom is megrendült és széles társadalmi 
problémává vált.6

a devizában történő hitelfelvételek nem-
csak a lakosság körében idéztek elő és okoznak 
problémákat, hanem az önkormányzatoknál 
is. Több európai országban megtiltják az ön-
kormányzatok számára a működési célú hite-
lek felvételét, gyakran akkor is, ha bizonyos 
fejlesztések elengedhetetlenek. Hazánkban a 
korlátozást több szempontból is ellenzik, mi-
vel esetenként nem veszik figyelembe a műkö-
dési és a fejlesztési célok eltérő jellegét, az ön-
kormányzatok méretét, valamint a túltervezett 
előirányzatokat.

Ugyanakkor az önkormányzatok gyakran 
oly módon kötöttek hitelügyleteket, hogy 
nem számoltak azok terheivel és törlesztésük 
forrásaival. az országgyűlés 2011-ben új ön-
kormányzati törvényt hozott, amely átalakí-
totta az önkormányzati feladatokat és a finan-
szírozás rendszerét feladatalapúvá tette. ennek 
hatására nemcsak csökkent az önkormányza-
tok adósságállománya, de az új szabályozás je-
lentősen közeledett az európai gyakorlathoz.7

a devizában történő jelzáloghitelezés (la-
kásfinanszírozás) pénzügyi stabilitásra gya-
korolt hatása különböző az eltérő fejlettségű 
országokban, bár jellegük és részesedésük nem 
függ az adott gazdaság fejlettségi színvonalá-
tól, sokkal inkább a pénzügyi stabilitásuktól. 
a részvétel főbb kritériumai a következők:

•	a lakások legyenek megfizethetők;
•	rendelkezzenek az építkezésekhez szüksé-

ges közvetlen és közvetett intézményekkel;
•	legyen megfelelő felügyeleti és szabályozá-

si struktúra;
•	a saját tulajdonú lakások részesüljenek 

adókedvezményekben;
•	máshol viszont elsősorban a bérlakások épí-

tését preferálják (például az Nszk-ban).
a válság hatására még a fejlett gazdasá-

gokban is romlott a hiteltörlesztési morál és 
csökkent a pénzügyi szektorba vetett bizalom. 
a fejlett világban is a felelőtlen hitelnyújtás és 
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-felvét ugyancsak súlyos következményekkel 
járt. a devizában történő állami, önkormány-
zati és lakossági eladósodás általános hitelfüg-
gőségen túli problémája akkor következik be, 
ha az adósok devizabevételei elapadnak vagy 
azzal egyáltalán nem rendelkeznek. ezen ese-
tekben a devizában történő törlesztés, főleg ha 
az a nemzeti valuta leértékelődésének idősza-
kában történik, súlyos adósságszolgálati, sőt 
többletkigazdálkodási terheket ró az adósra.

az államadósság növekedésén belül külö-
nösen aggasztó a devizaadósság mértékének 
emelkedése 2011-ig. az ország 2008-ra sza-
badpiaci oldalról finanszírozhatatlan állapotba 
került, így a nemzetközi pénzügyi szervezetek 
még erősebb támogatására (stand by) szorult. 
2011-től a sikeres lakossági állampapírjegyzé-
sek és ennek hátterében álló lakossági jövede-
lemgyarapodás képes volt fordítani a kedve-
zőtlen tendencián.

az új jegybanktörvény alapján 2013-ban 
megalakult a Pénzügyi stabilitási Tanács, 
amely figyelemmel kíséri a pénzügyi közvetí-
tőrendszer és a piacok stabilitását, a felmerü-
lő kockázati tényezőket, az ezekre vonatkozó 
eU-hatóságok ajánlásait, a hitelképességi kri-
tériumok alakulását stb.

az előzőekből következően felül kell vizs-
gálni a lakásfinanszírozással kapcsolatos ko-
rábbi döntéseket, többek között az alacsony 
jövedelmű háztartások számára kedvezőbb 
bérleti feltételeket alkalmazni stb. ezt szol-
gálja, hogy 2015. január 1-jétől a legális jö-
vedelemhez igazodhat a hitel-igénybevétel, 
valamint a törlesztés mértéke. az elmúlt évti-
zedben ugyanis a háztartások pénz- (készpénz 
+ betét) és hitelállományában markáns eltoló-
dás következett be az utóbbiak javára. egyes 
években a hitelállományuk már magasabb volt 
pénzmennyiségüknél (betét + készpénz). ez a 
helyzet már nemcsak a devizaeladósodás mér-
tékét érintette hátrányosan, hanem a lakosság 
likviditási pozícióját is. Bár ezt a helyzetet a 
kormány igyekezett a rögzített árfolyammal, 

bizonyos kényszerintézkedésekkel, a Nemze-
ti eszközkezelő Társasággal, a végtörlesztéssel 
és a Bankszövetséggel kötött megállapodással 
enyhíteni, illetve a devizaalapú hitelek ará-
nyát mérsékelni, de a kialakult helyzetre a 
bankrendszernek, a Bankfelügyeletnek és a 
jegybanknak már korábban fel kellett volna 
figyelnie.8

az árfolyamgát sikere és társadalmi megíté-
lése bár pozitív, mai napig is vitatott, annak 
ellenére, hogy a részvételi lehetőség továbbra 
is nyitva áll az adósok előtt. azonban a pozi-
tív vélemények és a kedvező feltételek ellenére 
csak az adósok csekély hányada élt ezzel a le-
hetőséggel, holott a forint folyamatos gyengü-
lése miatt az adósok csak veszíthetnek meglévő 
devizahitelükön.

a devizahitelezés elterjedésének és konszoli-
dációjának empirikus vizsgálata számos választ 
ad a devizahitelek felvételének és törlesztési 
nehézségeinek a szakmai tapasztalatoktól való 
némi eltéréseire. a bankok devizaeszközeinek 
gyors növekedése és kihelyezéseinek viszony-
lag alacsony kamatkondíciói – társadalom 
pénzügyekben való járatlanságát is figyelembe 
véve – 2005-ig azt az illúziót keltették, hogy 
a devizában történő hitelfelvétel a legelőnyö-
sebb.9

2008 szeptemberében a forint gyengü-
lésével, majd a svájci frank erősödésével az 
aktuális törlesztőrészletek nagymértékben 
megemelkedtek. a megkérdezettek szerint a 
devizahitelezésből adódó nehézségekért első 
helyen a bankokat, majd a regnáló kormányt, 
a pénzügyi válságot, a médiát és saját magukat 
okolják.

más felmérés szerint a 2009-től lehetővé 
vált előtörlesztést számos pénzintézet igye-
kezett megnehezíteni, így a lakosságnak kö-
rülbelül csak a 20 százalékához jutott el az 
információ erről a lehetőségről.10 a Nemzeti 
eszközkezelő által nyújtott segítséget is csak 
igen kevesen ismerték és vették igénybe. a la-
kosság bizalma erősen lecsökkent a pénzinté-



 szakirodalmi szemle – könyvekről  

144  Pénzügyi Szemle  2015/1

zetek iránt, ami elsősorban a megtakarítások 
képzése terén mutatkozik meg.

a devizahitelezés nemcsak hazánkban, de 
más közép- és kelet-európai országokban is 
megjelent, a problémák kezelése azonban elté-
rő volt. míg lengyelországban, magyarorszá-
gon és romániában az euróhitel alacsony ka-
matlábával szemben jelentős volt a különbség 
a nemzeti valutákéval szemben, addig szlová-
kiában,11 szlovéniában az euróhoz való csatla-
kozás után jelentősen lecsökkent a devizahi-
tel-állomány, amely elsősorban a vállalatokhoz 
volt köthető. Csehországban pedig a jegybank 
a vállalatokra korlátozta a devizahitelek felvé-
teli lehetőségeit.

Végül az eU is szükségesnek ítélte a bank-
szektor megreformálását az európai rendszer-
kockázati Testület (esrB), a Pénzügyi Felügye-
letek európai rendszere, majd a Bankunió 
létrehozásával. ezzel a kockázatkezelést a nem-
zeti mellett nemzetközivé emelte.12 emellett 
felhívják a figyelmet a devizahitelek magas koc-
kázatosságára, a lebegő árfolyamrendszer veszé-
lyeire, az igen magas banki kockázatokra és a 
felelősségteljes hitelezési magatartásra is.

a tankönyv széles körű ismeretekkel szolgál 
nemcsak az oktatás, de a szakemberek és az ér-
deklődők számára egyaránt.

Huszti Ernő
levelezési e-cím: husztierno@t-online.hu
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