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Amikor látszott, 
hogy nem lesz 
közeli euróöve
zeti csatlako
zás, és a forint 
kamatszintje 
tartósan magas 
marad, senki 
sem állt a hely
zet magas
latán – véli Bod Péter Ákos 
közgazdász. – Nem óvták meg 
a hitelfelvevõket, nem tájékoz
tatták kellõ határozottsággal 
az embereket, és a bankokra 
sem szóltak rá, hogy csökkent
sék a devizahitelek vonzere
jét. Nem ügyeltek arra, hogy a 
szerzõdés az ügyfél és a pénz
intézet között arányos legyen, 
hanem minden kockázatot 
ráterheltek az ügyfelekre. Az 
akkori kormányzat alapvető 
felelõssége lett volna egy tisz
tességes és jól ellenõrizhetõ 
lakásfinanszírozási rendszer 
kialakítása. Persze van némi 
felelõssége a hitelfelvevõnek 
is. Sokan különösebb gondol
kodás nélkül ugrottak bele 
nagy összegû hitelfelvételbe. 

Egyértelmû
a politikai
felelõsség

A devizahitelezés 2000ben jelent meg a 
magyar háztartási hitelpiacon, elsõként 
a gépkocsifinanszírozásban A deviza
alapú lakáshitelek az állami lakáshitel
támogatási program megszüntetésével 
egyenértékû szigorítása után, 2004tõl 
kezdtek elterjedni. 

A devizahitelállomány legnagyobb 
mértékû növekedése a 2006–2008 közötti 
idõszakra tehetõ. Az új kibocsátásokon 
belül a devizahitelezés részaránya 2008 
végére 80 százalékra emelkedett, sõt a jel
záloghiteleknél már 90 százalék fölé ugrott. 
Régiós összehasonlításban a magyar ház
tartások banki devizaadósságának a teljes 
banki adósságához viszonyított 70 százalé
kos aránya magas; csak a balti államokban 
találunk ennél nagyobb devizaadósság
arányt. Csehországban és Szlovákiában ez 
az arány nem éri el az 1 százalékot sem. 
Nemcsak a devizahitelek aránya, de az 
arány növekedési üteme is kiugró volt 
Magyarországon 2004 és 2008 között. 

A devizahitelezés egyik fõ oka a bel
földi és a külföldi kamatok különbözete 
lehetett. Hazánkban a kamatkülönbözet 
kialakulásához a laza fiskális politika, illet

ve a magas államadósság járult hozzá 
az ország kockázati prémium megnöve
lésével. Ugyanakkor más tényezõk is fon
tos szerepet játszottak a devizahitelezés 
kialakulásában. Ha a lakosság számára 
hazai valutában hosszú lejáratú, rögzí
tett kamatozású hitel is rendelkezésre állt 
volna, akkor az csökkenti a devizában 
történõ eladósodást. Nem voltak életképe
sek a forintalapú jelzáloglevelek és ennek 
megfelelõen a fix kamatozású forinthitelek, 
ami ugyanakkor segítette a devizahitelezés 
elterjedését. A 2008ig szûk árfolyamsáv 
miatti stabil árfolyam Magyarországon 
ugyancsak hozzájárulhatott a devizahite
lek felfutásához. A bankok kockázatalapú 
versenye kínálati oldalról ugyancsak ösz
tönözte a devizahitelek felépülését. 

A kormány számára készült jelentés 
szerint 576 ezer háztartásnak van lakás
célú jelzáloghitele, 1 millió 900 ezer fõt 
– tehát minden ötödik magyar embert – 
érint a lakáshitelezés. A háztartások közel 
felének, 287 ezer családnak (945 ezer fõ) 
devizaalapú, 289 ezer családnak (960 ezer 
fõ) pedig forint alapú jelzáloghoz kötött 
lakáshitele van.

A hitelt felvevõ családok jellemzõen 
gyermeket nevelõ családok: a gyermekes 
családok több mint egynegyede rendel
kezik lakáshitellel. A lakáshitelesek több 
mint kétharmada (68%) nevel gyermeket, 
közülük is a kétgyermekesek vannak a 
legtöbben (172 ezer család), fele arány
ban devizahitelesek, akiknek 23%a fize
tési nehézséggel küzd. Három vagy több 
gyermeket 67 ezer család nevel, õk is fele 
arányban szintén devizahitelesek (34 ezer 
család, 181 ezer érintett), akiknek 28%a 
küzd fizetési nehézséggel.

A fizetési nehézség jellemzõen a gyer
meket nevelõknél nagyobb. Legnehezebb 

helyzetben az a 72 ezer háztartás van, 
amelyek esetében minden családtag 
munkanélküli vagy inaktív. A vidéki és a 
fõvárosi háztartások közel azonos nagyobb 
arányban adósodtak el, és a fizetési nehéz
séget nézve is ugyanolyan arányban nehéz 
helyzetben vannak. Budapesten körülbe
lül 7000 devizahiteles család, vidéken 54 
ezer devizahiteles család küzd törleszté
si gondokkal. A devizahitelt felvevõk 21 
százaléka küzd fizetési nehézségekkel, a 
forintalapú hitelt felvevõknél ez az arány 
11 százalék. A fizetési nehézséggel küzdõ 
devizahiteles családok egyharmadában 
valamelyik családtag munkanélküli.  

Az adósok 21 százaléka küzd fizetési nehézséggel, legnagyobb bajban a gyermeket nevelõk

Minden harmadik családot érinti a devizahitel

Hiba volt korlátozni, majd megszüntetni 2002 után a kedvezményes állami támogatású otthonteremtési hitelt

Pandóra szelencéjét nyitották ki 
a felelõtlen szocialista kormányok 

A lakosság eladósodottsága 
2003 óta gyûrûzik, az akkori 
Medgyessykormány ugyanis 
megszüntette a korábbi, 1988 
és 2002 között mûködtetett 
kedvezményes állami támo
gatású otthonteremtési hitele
ket. Az MSZP–SZDSZkormány 
korlátozta, majd megszüntette 
az adókedvezményt, szûkítette 
a hitelplafont, csökkentette a 
kamattámogatást, vagyis gya
korlatilag eltörölte a lakás
hitelezési kedvezményeket 

azzal az indokkal, hogy az 
otthonteremtõk „sokba van az 
államnak”. 

2004 elõtt a lakosság teljes 
lakáshitelállománya 1220 milli
árd forint volt és ennek mind
összesen 1,3%át (20 milliárd 
forint) tette ki a ma legnagyobb 
problémákat okozó devizahitelek 
aránya. Mára a magyar lakosság 
több mint 6300 milliárd forint 
értékû lakáshitelt nyög, 2002 és 
2010 között a devizahitelek össze
ge a 140szeresére emelkedett! 

A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete adatai sze
rint 2011. június végén 1 225 419 
lakossági jelzálogfedezetû szer
zõdés volt, ezek negyedénél 
már van valamilyen késedelmi 
probléma, több mint egytize
düknél (megközelítõleg 142 
ezer) pedig 90 napon túli az 
elmaradás. A PSZÁF becslései 
szerint a több mint 301 ezer 
késedelmes tartozás közül 
mintegy 262 ezer, a mintegy 
142 ezer 90 napon túl tartozó
ból pedig 123 ezer deviza alapú 
hiteltartozás.

Az elmúlt évek felelõtlen 
politikáját sok területen szo
kás emlegeti, de sokan egyet
értenek valószínûleg abban, 
hogy az viszont egyenesen 
megbocsáthatatlan, hogy a 
magyar lakosság drámai eladó
sodását nyolc éven át a szociál
liberális kormányzat tûrte, 
sõt becsukott szemmel nézte. 
2003 és 2009 között a kormá
nyok semmit sem tettek annak 
érdekében, hogy felhívják a 
lakosság figyelmét a deviza
alapú eladósodás veszélyeire, 
és semmit sem tettek annak 
érdekében, hogy akár törvé
nyekkel megpróbálják kordá
ban tartani, megfékezni. Sõt, 
az emberek rá voltak kény
szerítve a hitelfelvételre, mert 
nem volt államilag támogatott 
otthonteremtési program, és 
mert az utolsó cseppig ki vol
tak zsigerelve a megszorítá
sok és agyonadóztatott bérük 
miatt.

A 2002 és 2008 között hiva
talban lévõ kormányok az 

államadósság kontrollálatlan 
emelkedésén keresztül érdem
ben hozzájárultak a deviza
hitelezés térnyeréséhez. A 
magyar állam rátette a kezét az 
elérhetõ forintforrásokra, ezzel 
a magánszektort még inkább a 
devizaalapú finanszírozás felé 
terelte. A felelõtlen költségve
tési politika túlfûtötte a hazai 
gazdaságot, és a sokszorosára 
emelte az ország kockázati fel
árait. Ez a folyamat a forint
kamatok emelkedéséhez veze
tett, ami – a kamattámogatási 
rendszer megszüntetése után 
– teljesen ellehetetlenítette a 
forintalapú hitelezés folytatá
sát. A forinthitelek kamata a 
2003 végi 6 százalékról 2004 
elejére 16 százalékra ugrott. 

A Magyar Nemzeti Bank a 
2003as sáveltolással, majd 

az ezt követõ 600 bázispon
tos kamatemelésekkel járult 
leginkább hozzá a forintalapú 
hitelezés megszüntetéséhez. 
Az árfolyam folyamatos finom
hangolása a késõbbi években 
is a devizahiteleseknek kedve
zett. Az ideges kamatemelések 
miatt bizonyos idõszakokban 
változékonyabbak voltak a 
forinthitelek törlesztõ részletei 
a devizahiteleknél. Az MNB 
többször felhívta a figyelmet a 
devizahitelezésben rejlõ koc
kázatokra, de konkrét javasla
tokkal túl késõn állt elõ, és a 
saját hatáskörében álló eszkö
zeivel meg sem próbálta meg
akadályozni azok elterjedését. 
Az MNB büntetõ jellegû tarta
lékképzési szabályokat vezet
hetett volna be a devizaforrá
sokra a román jegybankhoz 

hasonlóan. A devizatartalék
stratégia során az MNB elmu
lasztotta figyelembe venni a 
magyar gazdaság árfolyam
kitettségét azzal, hogy szinte 
teljes mértékben euróeszkö
zökbe fektetett, a frankalapú 
eszközök helyett.

A 2004 és 2008 között 
hivatalban lévõ kormányok 
összehangolt és erélyes sza
bályozási lépésekkel megál
líthatták, de legalábbis lassít
hatták volna a devizahitelek 
terjedését. Az IMF kutatása 
alapján Magyarországon volt a 
leggyengébb a szabályozói fel
lépés a keleteurópai régióban. 
Feltehetõen az magyarázza ezt 
a bénultságot, hogy a lakossá
gi hitelezés gyors visszaesése 
nem volt a kormány rövid távú 
politikai érdeke.�

Magyarország kis gazdaság, lássuk be, a hazai szereplõk valójában nem okolhatók a 
nemzetközi pénzügyi turbulencia kialakulásáért, még bankjaink sem, sõt általában azok 
anyaintézményei sem. A szükséges reformok eddig mindig elmaradtak. Az ugyanakkor 
tisztán látható, hogy Magyarország az ezredforduló utáni gazdaságpolitikájával szembe
ment minden általános közgazdasági norma szerinti racionalitással. Egyesek szerint 
bûn, de mindenképpen hiba volt megszüntetni a kedvezményes állami támogatású 
otthonteremtési hitelt. Pandóra szelecéjét nyitották ki a szocialista kormányok.

Puch László, az MSZP országgyûlési képviselõje 
szerint az elõzõ kormányok tehettek volna a 
devizahitelezés felfutása ellen. A korábbi GKM 
államtitkár támogatja a végtörlesztést.
– A devizahitelezés 2000 utáni gyors és 
nagymértékû elterjedését az alacsony deviza 
kamatok vonzereje okozta. A lakosságot akkor 
sajnos senki nem tájékoztatta az árfolyamkoc
kázat következményeirõl, és egyáltalán nem 
volt indokolt arra ösztönözni az embereket, 
hogy devizában adósodjanak el. Az árfolyam

kockázatot nem jelezték elõre, és amikor valós közelségbe került 
a veszély, nem voltak határozott lépések, ez volt a fõ probléma. 
2005–2010 között egy szigorú szabályozást kellett volna érvényesíteni, 
például kötelezõvé tenni a devizahitelek leváltását, vagy kamatplafont 
bevezetni, ami megosztotta volna a kockázatot a költségvetés, a lakos
ság és a bankok között. Erre már akkor is voltak nemzetközi példák. 
2010 után is indokolt a lépés, hogy a devizahitelekkel kezdeni kell 
valamit, hiszen Magyarországon a lakásépítéshez mindig járult vala
milyen állami támogatás, szocpol, kamattámogatás, a devizahitelesek 
voltak az elsõk, akik ebbõl kimaradtak.  Az államnak vállalnia kell a 
szerepet a kockázatfutásban. A végtörlesztés lehetõsége szükséges 
lépés volt, amit már korábban meg kellett volna tenni.  

Puch: Indokolatlanul 
ösztönözték a devizahitelezést 

A lakossági devizahitelek állománya 2011 közepén 6,6 ezermilliárd 
forint (a 2010es GDP 24 százaléka) volt Magyarországon. A deviza
hitelezés minden harmadik családot, azaz megközelítõleg egymillió 
háztartást érint. A devizahitelek túlnyomó többségét 2004 és 2008 
között vették fel, legtöbben 145–155 Ft/CHF közötti árfolyamon.

tájékoztató

Medgyessy Péter kormányzása idején indult el a devizahitelezés drámai felfutása, amely Gyurcsány Ferenc 
(kis képünkön) miniszterelnöksége alatt csúcsosodott ki 


