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A magáncsőd hiányából eredő problémák 

 

 

Dolgozatom témájául a természetes személyek adósságrendezési eljá-

rását választottam. Ez az eljárás Amerikában, illetve Nyugat-Európában 
már régóta ismert és sikerrel alkalmazott. A magyar jogrendszerben 

azonban a magáncsőd intézménye nem ismert.  

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hiánya régóta 

komoly szakmai vita tárgyát képezi a magyar közéletben. A rendszer-
váltással átalakult a hazai pénzügyi világ is, amiben a természetes 

személyek eladósodottsága is növekvő méreteket ölt. Mindez elenged-
hetetlenné teszi egy, a természetes személyek adósságrendezésének 

szentelt eljárás meghonosítását a hazai jogrendszerben. A rendszerváltást 

követően ezen eljárás bevezetésének szükségessége több alkalommal 
felmerült, de különböző okoknál fogva mindig elvetették. 

A témának különös aktualitást ad a gazdasági válság. A hazai lakosság 
többsége deviza alapú hitelt vesz fel – elsősorban az alacsonyabb 

törlesztőrészlet miatt, azonban jövedelmet forintban szerez, a világválság 
okozta árfolyam-ingadozás olyan mértékben növelte számos háztartás 

havi törlesztő-részletét, amit egyesek már képtelenek voltak törleszteni. 
Mindezt csak tetézi a válság másik jelentős negatív hatása az egyre 

növekvő munkanélküliség. Sokan elveszítették állásukat, ezért nem 
képesek visszafizetni hitelüket. Mivel azonban jelenleg a magyar 

jogrendszerben nem létezik olyan eljárás, amely segítséget nyújtana 
számukra, elvesztik jelzáloggal terhelt ingatlanukat, ami még inkább 

ellehetetleníti számukra újrakezdést.  

A fentieken túlmenően Magyarország EU-csatlakozása is bizonyos 

kötelezettségeket ró hazánkra jogharmonizáció tekintetében. Érdekes 

kérdés annak vizsgálata, hogy az Európai Unió tagországai között a 
határok fokozatos megszűnése és a jogszabályok, illetve jogintézmények 

közötti ilyen jelentős eltérés milyen káros hatásokkal járhat, valamint 
hogy a magáncsőd magyarországi szabályozásának hiánya milyen mérték-

ben hat a négy szabadság megvalósulására.132  

Dolgozatomban tehát a fenti problémakört járom körbe. Mindezt rövid 

jogtörténeti kitekintéssel kezdem, melyben bemutatom a magyar 

                                                 
132 A fizetésképtelenségi jog, a válságmenedzselés és a reorganizáció elméletének és gyakorlati tapasztalatainak 

összegzése az EU országaiban. Felszámolók Országos Egyesülete – Magyarország EU-csatlakozását célzó 
nemzetközi jogharmonizációs szakmai tanácskozás. Budapest, 1998. február 26-28. 
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jogfejlődést ért hatásokat, illetve ezek szerepét a természetes személyek 

adósságrendezési eljárása intézményesítésének hiányában.  

Ezt követően ismertetem azokat a változásokat, amelyek a hazai 

pénzügyi világot és hiteléletet jellemzik a rendszerváltást követően, 

valamint azokat a tényezőket, amelyek a magáncsőd eljárásának 
bevezetését indokolják. Tekintettel az eljárás hiányára, értelemszerűen 

különböző kényszermegoldások alakultak ki, amelyek a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásának hiánya okozta űrt hivatottak 

kitölteni, dolgozatomban ezekre is kitérek.  

 

A magyar jogfejlődés 

 

A germán hatás 

 

A magyar jogrendszeren elsősorban a germán jog hatása érezhető. 
Történelmileg úgy alakult, hogy Magyarország hosszú ideig, az Osztrák-

Magyar Monarchia részeként a germán jogrendszerben kialakult intézmé-
nyeket vette át, jogszabályait germán mintára alakította ki.133 Az első 

világ-háborút követően Magyarország függetlenedett, azonban 

jogrendszere fejlődésének irányát továbbra is a német hatás határozta 
meg.  

Természetesen ezt az időszakot a maival össze nem hasonlítható, 
viszonylag kezdetleges hitelélet jellemezte, ebben az időszakban a 
jelzáloghitelezés még közel sem volt annyira elterjedt, mint manapság, 

ezért e tekintetben a természetes személyek adósságrendezési eljárását 
nehéz vizsgálni. Ennek ellenére a természetes személyek fizetésképtelen 

helyzetét rendező eljárás elődje már létezett. A jogtörténeti könyvek134 
tanúsága szerint elsősorban mezőgazdasági hitelek, mezőgazdasági 

termelők vonatkozásában került sor az alkalmazására, valamint üzleti 

jellegű, kereskedelmi hitelek törlesztésének elmaradása esetén.   

A források hiánya, illetve későbbi megsemmisülése miatt nehéz ezen 
időszak hiteléletéről, illetve az eljárás lefolytatásának menetéről pontos 

képet kapni, azonban az egyértelmű, hogy a magáncsőd elődjének 
tekinthető eljárás megtalálható az első és a második világháború közötti 

időszakban, ami egyértelműen azt valószínűsíti, hogy szerves jogfejlődés 
esetén nem hiányozna a mai magyar jogrendszerből sem.  

                                                 
133 MEZEY Barna: Magyar Állam- és Jogtörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2002.  
134 KOLGYARI CSASZAR Ferencz: A magyar csődtörvénykezés. Pesten, Kilián György kiadása, MDCCCXLVII.  
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Azonban a szerves jogfejlődésnek gátat szabott a második világháborút 
követő szovjet elnyomás, illetve annak a magyar jogrendszerre gyakorolt 
hatása.  

 

   A szovjet hatás 

 

A szocializmus születésekor egyfajta válasz volt a nyugat-európai 
iparosodási folyamatra, mely számos társadalmi problémát135 szült. A 
kilátástalan helyzetben szervezkedésbe kezdő munkásság részben politikai 

jogokért, mindenekelőtt azonban jobb életkörülményekért, a kizsákmá-
nyolás megszüntetéséért indult harcba. Mozgalmaik hamarosan társada-

lomkritikai indíttatású ideológiákat is teremtettek. A szocializmus tehát egyértelműen a 

magántulajdon, azaz a polgári társadalom ellenében jött létre. Elképzelése szerint a magántulajdont fel kell, hogy váltsa a társadalmi tulajdon, az 

individualizmust a kollektivizmus, a versenyt a kooperáció, és a polgári társadalmat a szocialista társadalom.  

A szocializmus az 1830-as évek szellemi-politikai irányzata és mozgal--
ma, ami a 20. századig egyet jelentett a kommunizmussal. A kommuniz-

mus, azaz a kapitalizmust felváltó társadalmi rendszer elméletét Karl Marx 
és Friedrich Engels dolgozta ki. Eszerint előbb átmenetként a 

proletárdiktatúra létrehozásával a szocializmus valósul meg, majd ennek 
magasabb fokaként a kommunizmus jön létre. A kommunizmust osztály 

nélküli társadalom jellemzi, amelyben a termelési eszközök köztulajdon-
ban vannak és megvalósul a teljes társadalmi egyenlőség és a javakból 

mindenki a képességei és szükségletei szerint részesedik. A szocialisták 
mindenekelőtt a liberálisok által oly fontosnak tartott magántulajdonban 

látták a munkástömegek alávetett helyzetének okát. „A tulajdon lopás” 

(Proudhon), de legalábbis olyan eszköz, amely lehetővé teszi mások 
kizsákmányolását, s ezért meg kell szüntetni. Az egyéni tulajdon helyébe 

a szocialisták a közösségi tulajdont, a javak és termelési eszközök 
elosztásának, illetve működtetésének társadalmi ellenőrzését kívánták 

állítani.136 

A második világháborút követő szovjet elnyomás Magyarországon is a 
szocializmust honosította meg. A szocializmus egyértelműen a magán-

tulajdon és a vagyoni különbségek megszüntetésére törekedett, hiszen 
ezáltal látta megvalósíthatónak a különböző társadalmi osztályok közötti 

távolság megszüntetését.  

A magántulajdon hiánya miatt a hitelezés is jelentős mértékben vesztett 
jelentőségéből. Értelemszerűen a szerves jogfejlődés eredményeként 

                                                 
135 Tömeges elszegényedés, gyermekmunka, növekvő munkanélküliség. 
136 KORNAI János: Szocializmus, Kapitalizmus, Demokrácia, Rendszerváltás  Akadémia Kiadó, Budapest, 2007. 
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lassan fellendülő hitelélet a magántulajdon megszűnésével, a kollektivi-

zálással, az állami tulajdon dominanciájával értelmét vesztette, hiszen a 
szocializmus szabályai szerint nem nagyon létezett olyan ingó vagy 

ingatlan dolog, melyet az emberek hitelre vehettek volna.  

Az ingó dolgok vonatkozásában ma létező hitelformák mindegyike 
fogalmilag kizárt volt. Az áruhitel fogalma a szocialista piacgazdaságban 
ismeretlen volt. Ingó dolgokat csak készpénzre lehetett vásárolni, az 

emberekben tudatosodott, hogy semmit nem adnak ingyen, sőt egy 
családnak egy autóra akár éveken keresztül is várnia kellett és 

természetesen csak akkor kerülhetett fel a várólistára, ha igazolni tudta, 
hogy a vételárat ki tudja fizetni – készpénzben.137  

Az elektronikus fejlődés természetesen ebben az időszakban még nem 
tette lehetővé, hogy a különböző hitelkártyák szerephez jussanak, 

azonban a bankok háttérbe szorított szerepe amúgy is kizárta volna az 
ilyen jellegű hitelek tömeges elterjedését, illetve igénybe vételét.  

Nem is kell említeni, hogy a kapitalista piacgazdaságban is még 
gyerekcipőben járó utazási hitel egyáltalán nem volt ismert a 
szocializmusban, hiszen az utazás az úticélok vonatkozásában is erősen 

korlátozott volt.  

Az ingatlan javak vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy a szocializ-
musban a lakó- és egyéb ingatlanok jelentős része állami tulajdonban 
volt, ezeket rászorultság alapján utalták ki. Gyakran előfordult, hogy egy 

lakáson több család osztozott, a társbérlet a szocializmusban igen 
elterjedt volt. Az ingatlanok magántulajdonba kerülése nem volt kérdés 

ebben az időszakban, ezért a hozzájuk kapcsolódó hitelfelvétel sem.138 
Természetesen fontos megjegyezni, hogy mindez elsősorban a szocializ-

mus kezdeti időszakát jellemezte, idővel ezek a szigorú szabályok 
valamelyest enyhültek. Ez az időszak azonban épp elég volt arra, hogy 

hosszú időre – gyakorlatilag a rendszerváltásig – lehetetlenné tegye 

számottevő hitelélet kialakulását, az emberek hitelekbe, hitelfelvételbe 
vetett bizalmának megsemmisítésével.  

 

  Fejlődés a rendszerváltást követően 

 

A rendszerváltás eredményeként a szocialista piacgazdaságot felváltotta 
a kapitalista, ami számos jelentős változást hozott magával. Sor került az 

állami vagyon privatizálására, ami lehetővé tette az emberek számára, 

                                                 
137 Vásárlás a szocializmusban  – Múlt-kor, történelmi portál, 15/11/2008 
138 HORVÁTH Attila: A hitel híja. Rubicon. 1991/5. 29-32. o.  
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hogy magántulajdont szerezzenek. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 

a korábbi állami bérlakásokat a benne lakók megvehették. A vételár 
meglehetősen alacsony volt, azonban annak egyösszegű kifizetése sok 

esetben még így is problémát okozott a potenciális tulajdonosoknak. A 

privatizálás alapvető gondolata az volt, hogy a korábban e lehetőségtől 
hosszú ideig megfosztott embereket tulajdonosokká tegyék. Ennek 

érdekében szabták alacsonyra a vételárakat, illetve alakítottak ki rendkívül 
kedvező hitelkonstrukciót, melynek lényege a részletfizetés engedélyezése 

volt, rendkívül alacsony kamat mellett.139  

A rendszerváltás egyenes következménye volt a munkanélküliség 
nagyarányú növekedése. A kapitalista piacgazdaságban a verseny 

dominált, számos funkciótlan üzem, gyár bezárt, sokat közülük privatizál-
tak.140 A megmaradt üzemek, gyárak működését nyereség realizálása 

érdekében átszerveztek, mely folyamat magától értetődően nem volt 

mentes a létszámleépítéstől, elbocsátásoktól. 

A rendszerváltással járó átállás sokaknak komoly problémát, 
nehézséget okozott, hiszen sokan érezték úgy, kihúzták a talajt a lábuk 

alól141. A korábban – a maga módján – mindenről gondoskodó állam 
megszűnt létezni. Az emberek hosszú idő óta először magukra voltak 

utalva.  

Ebben a helyzetben a jogalkotónak rendkívül gyorsan kellett 

cselekednie. Az ő feladata volt az új politikai-gazdasági-társadalmi 
berendezkedés jogi hátterének megteremtése – szinte egyik napról a 

másikra. Több eltérő nézet él azzal kapcsolatban, hogy a 
fizetésképtelenségi jog megalkotásakor a jogalkotó miért nem gondos-

kodott egy, a természetes személyekre irányadó eljárásról hasonlóan a 
jogi személyek számára kialakított csődeljáráshoz. Egyesek szerint a 

magáncsőd intézményének jogszabályba foglalása egyszerűen 
kimaradt.142  

Ezt a teóriát támasztja alá az a tény, hogy a rendszerváltást követően a 
hitellel rendelkező magánszemélyek száma elenyésző volt, ennél fogva 

fizetésképtelen magánszemély sem volt. Annál több volt viszont a 
kapitalista piacgazdaság elvárásaival lépést tartani nem képes gazdasági 

társaság, melyek számára minél hamarabb megoldást kellett biztosítani, 
így a rendszerváltást követő csődjogi reform során a jogalkotó elsősorban 

rájuk főkuszált. Ennek során kettős megoldás került intézményesítésre: az 
ún. csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás. Azon gazdasági társaságok, 

                                                 
139 KORNAI János: Szocializmus, Kapitalizmus, Demokrácia, Rendszerváltás Akadémia Kiadó, Budapest, 2007.  

121-142. o.  
140 ugyanott 
141 LEHNER Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika Akadémia Kiadó, Budapest, 2007 
142 DR. LORINCZI Gyula: A súlyos gazdasági helyzetek szabályozásának új tendenciái a magyar csődjogban. 

Magyar Jog 1995/5. sz.  407-417. o.   
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melyek nehézségekkel találták szemben magukat, de reorganizáció útján 

még megmenthetőek voltak, választhatják a szabályozás értelmében a 
csődeljárást, míg a fizetés- és életképtelen gazdasági társaságok számára 

a teljes likvidációval egyenlő felszámolási eljárás lehetséges.  

Egy másik nézet szerint a jogalkotó ugyan tisztában volt azzal, hogy 
idővel szükségessé válik egy, a természetes személyek adósságrende-
zésére irányadó eljárás, azonban úgy látta helyesnek, ha az a 

rendszerváltást követő néhány év gazdasági, pénzügyi változásainak 
függvényében, a nemzetközi tapasztalatok alapulvételével kerül 

kialakításra.143  

Akármelyik teória felel is meg a valóságnak, egy dolog biztos: a 

jelenlegi magyar szabályozás nem ismer olyan eljárást, mely valódi 
megoldást nyújt a különböző okok miatt fizetésképtelen helyzetbe került 

természetes személyek számára. Ezt tehát azt jelenti, hogy a jelenlegi 
magyar jogszabályi rendszer nem tartalmazza a gazdasági társaságokra 

irányadó kettős eljárást. A természetes személyek esetében csak a 
gazdasági társaságok likvidációs eljárásának megfeleltethető, annak 

analógiájára kialakított végrehajtási eljárás ismert, mely nem biztosít 
újrakezdési lehetőséget az adósságait törleszteni nem képes magán-

személy számára, nem foglalkozik a magánszeméllyel, hanem csak és 
kizárólag az adósság törlesztésére koncentrál.  

 

Megoldások a magáncsőd hiányában 

 

Fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy az eljárás hiányzik a 
magyar jogrendszerből, az igény természetesen megvan rá. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy különböző kényszermegoldások alakultak ki, 

melyek ilyen-olyan módon a magáncsőd hiányából eredő űrt igyekeztek 
kitölteni. Ez egyrészt bizonyítja, hogy a jelenlegi eljárás nem alkalmas a 

probléma megoldására, ugyanakkor a különböző helyettesítő intézmények 
szemrevételezése után egyértelművé válik, hogy a természetes személyek 

adósságrendezési eljárását semmilyen kényszermegoldás, vagy átmeneti 
rendszer nem helyettesítheti, bevezetése elkerülhetetlen és égetően 

sürgős.  

 

 

                                                 
143 CSOKE Andrea: Csődtörvény a gyakorlatban Láng Kiadó, Budapest, 1992. 
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Az adósságrendező hitel, hitelből fedezett hitelek 

 

A természetes személyek fizetésképtelen helyzetének rendezésére 

szolgáló eljárás hiánya, valamint az ezzel párhuzamosan létező, az 
említett eljárás bevezetésére vonatkozó igény sajátos átmeneti és 

kényszermegoldások kialakulásához vezetett.  

Az egyik legjellemzőbb eset az, amikor a természetes személy meglévő 
hitelének törlesztő-részletét valamilyen okból nem képes fizetni. Mivel a 

pénzügyi problémát átmeneti nehézségnek véli, ezért a végrehajtási 
eljárás rendkívül negatív követelményeinek elkerülése érdekében újabb 

hitelt vesz fel. Ezen – elsőre ésszerűtlennek tűnő – lépés mögött az a 
megfontolás húzódik, hogy az újabb hitelből az átmeneti vagy annak vélt 

pénzügyi nehézség idejére korábbi hitelének törlesztő-részleteit fedezni 

tudja. Az e megoldást választó emberek abban bíznak, hogy pénzügyi 
problémáik hamarosan megoldódnak, így lehetőségük nyílik arra, hogy 

mindkét hitelt gond nélkül törlesszék. A leggyakrabban ezt a megoldást 
azok választják, akik egyik napról a másikra elvesztik állásukat, 

ugyanakkor abban bíznak, hogy a közeljövőben újból találnak munkát, 
ami lehetővé teszi számukra a hiteltörlesztés folytatását. Az átmeneti 

munkanélküliség időszakát próbálják meg átvészelni az újabb hitel 
felvételével. A gyakorlati példák azonban azt mutatják, hogy ez a 

megoldás az esetek túlnyomó többségében nem lesz működőképes. 
Némely esetekben azért, mert az illető munkanélkülisége elhúzódik, 

hosszabb idő alatt talál új munkát, mint tervezte, más esetekben azért, 
mert az új jövedelem nem feltétlenül teszi lehetővé a két hitel egyidejű 

törlesztését.144  

Ez a kényszermegoldás mind a természetes személyek, mind pedig a 

bankok szempontjából számos problémát vet fel. A természetes 
személyek az ilyen helyzetekre irányadó eljárás hiányában megpróbálják 

elkerülni a számukra egzisztenciális szempontból sokszor végzetes 
végrehajtási eljárást és ennek érdekében erejükön felüli vállalásokat 

tesznek. Az esetek túlnyomó többségében ez azonban nem oldja meg 
helyzetüket, de nem mernek a bankokhoz fordulni segítségért, mert 

intézményesített eljárás hiányában kiszolgáltatottnak érzik magukat a 
pénzintézetekkel szemben, akik nem érdekeltek a törlesztés időszakos 

felfüggesztésében, illetve bármilyen egyéb, az egyén helyzetéhez adaptált 
közös megoldás keresésében.145  

                                                 
144 MARÓTI Erika: Hitelből fedezett hitelek – www.fogyasztok.hu (11/03/2008) 
145 A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg bankját – HVG, 2004. Június 30. 
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A pénzintézetek szempontjából a hitel fedezése céljából felvett újabb 
hitel sokszor azt jelentette, hogy az illető természetes személy a 
fizetésképtelenség végső bejelentéséig annyi hitelt halmozott fel, melynek 

összege meghaladta a végrehajtási eljárásba bevonható vagyonát, így a 

bankok követeléseinek egy része kielégítetlen maradt. E problémára 
alapvetően két megoldás alakult ki. Az egyik a Bankközi Adós- és 

Hitelinformációs Rendszer létrehozása, a másik – amely az elsővel 
párhuzamosan létezik – az adósságrendező hitel megteremtése.  

A BAR-lista azon ügyfelek nevét és személyes adatait tartalmazza, akik 
legalább 90 napja nem fizetik hitelük törlesztő-részletét, illetve felhal-
mozott hátralékuk meghaladja a mindenkori minimálbért. Akinek késedel-

mes hiteltartozása van, annak a bankok nem nyújtanak újabb hitelt az 
előző tartozás törlesztéséig, és az azt követő 5 évben. Értelemszerűen a 

különböző pénzintézetek a kockázat csökkentése érdekében igyekeznek 

csak annak hitelt adni, akik igazolhatóan megfelelő anyagi háttérrel 
rendelkeznek. A BAR-listában való szereplés természetesen kizárja az 

újabb hitelfelvétel lehetőségét, a bankok ezáltal tudják ellenőrizni a 
hiteligénylő természetes személy fizetési hajlandóságát, illetve –képes-

ségét.  

A bankok, illetve különböző pénzintézetek saját érdekeik védelme elle-
nére azonban felismerték azt az igényt, amelyet a hitelek fedezésére 

szolgáló hitel jelentett és igyekeztek adekvát választ adni rá. Ennek 
megfelelően számos bank kínál ún. adósságrendező hitelt, melynek 

lényege, hogy a természetes személy összes korábbi, különböző hitelét 

egyesíti, így csak egy tartozása áll fenn egy jogosulttal szemben.  

 

 Magas kamatú gyorskölcsönök, uzsorahitel 

 

A magyar lakosság jelentős része azonban nem tesz eleget a bankok 
által támasztott követelményeknek, számukra egyetlen bank sem folyósít 
hitelt. A nagyfokú eladósodottság hatására megjelentek azok a hirdetések, 

amelyek kiemelik, hogy a BAR-listás szereplés nem akadálya a hitelfelvé-
telnek. Ezeknek a hirdetéseknek a már eleve eladósodott emberek jelentik 

a célpontját, akik ezáltal csak még nehezebb helyzetbe kerülnek.  

A feltételekhez nem kötött, de rendkívül magas kamattal bíró, 
uzsorások által nyújtott hitelek főként a vidéki, rossz anyagi körülmények 
között élőknek biztosítanak anyagi forrást. A banki kölcsön és az 
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uzsorahitel közötti határmezsgyén fejti ki tevékenységét több pénzintézet 

is.146  

Ezek a pénzintézetek fedezet és kezes nélkül nyújtanak mikrohiteleket 

30-200 000 forint összeghatárig rövid futamidőre. A hitelkérelmet két nap 
alatt bírálják el, és ha az igénylő 18-70 év közötti, rendelkezik állandó 

lakcímmel és rendszeres, de nem megszabott mértékű jövedelemmel, 
akkor az igényelt hitelt a saját otthonában veheti át. Az ilyen 

hitelfelvételnek a BAR-listás szereplés sem akadálya. A hitel visszafizetése 
heti részletekben történik az adós otthonába látogató képviselő útján.  

Az ilyen típusú hitelek THM-je akár 400 % fölött is lehet, tehát nagyon 
kedvezőtlen konstrukciókról van szó. Ennek ellenére az említett pénzinté-

zeteknek számos ügyfele van, főként olyanok, akik a bankok által nyújtott 
kedvezőbb hiteleket nem tudnák felvenni. Számukra tehát a „horrorka-

matú” gyorskölcsönöknek nem a banki hitel, hanem a helyi uzsorás jelenti 
az alternatíváját, amit minden körülmények között érdemes elkerülni.  

Fontos megjegyezni, hogy a magas kamatú gyorskölcsönöket nyújtó 
pénzintézetek betartják az összes irányadó jogszabályt, hiszen Magyaror-
szágon nincsen törvényben szabályozott kamatplafon. Az állam ilyen 

módon nem szól bele a piac alakulásában, feltételezve, hogy mindenki 

tisztában van saját lehetőségeivel és az alapján tud dönteni egy szolgálta-
tás igénybevételéről.147 

A Polgári törvénykönyv148 azt tekinti uzsoraszerződésnek, melyben az 
egyik fél a másik helyzetét kihasználva aránytalan előnyhöz jut. Bármilyen 
furcsának is tűnik, a magas kamatú gyorskölcsönök nem esnek ebbe a 

kategóriába, hiszen a hitelszerződés minden szükséges információt és 
feltételt tartalmaz, igaz, az ügyfeleket általában csak az érdekli, hogy 

milyen gyorsan juthatnak a kívánt összeghez és mennyi a heti törlesztő-
részlet.  

Szabó Máté ombudsman több ízben sürgette a szabályozás módosítá-
sát.149 Álláspontja szerint a kamatok maximalizálása és a kockázatos 

hiteltermékek betiltása a magas kamatú gyorskölcsönök folyósítására sza-
kosodott pénzintézetek működését is szűkebb keretek közé szorítaná.150 

Az ilyen típusú hitelek ügyfélkörét képező emberek számára pedig 
megoldás lehetne az „esélyek bankja”, melynek keretében rövid időre, 

fedezet nélkül juthatnának mikrohitelekhez.  

                                                 
146 Uzsora vagy banki hitel – Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ tanulmánya– 
www.cssk.hu 
147 MAROTI Erika: Gyorskölcsönök, horror kamatok  – www.fogyasztok.hu (04/29/2008) 
148 Ptk. 202. § 
149 PELLE János: Ombudsman a gyorskölcsönök áldozatairól – interjú, HVG, 11/06/2008. 
150 Hivatalos honlap : www.obh.hu 
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Fontos azt is megjegyezni azonban, hogy a fent említett hiteltermékek 
népszerűségéhez sok esetben az emberek tájékozatlansága és a magyar 
társadalomra különösen jellemző alacsony pénzügyi kultúra is hozzájárul.  

 

Állami beavatkozás 

 

A válság miatt azokban az országokban, ahol létezik a természetes 
személyek fizetésképtelen helyzetére megoldást jelentő eljárás, sokan 
választják az adósságrendezés e módját. A válság eredményeként a 

kereslet hiánya a termelés visszaesését eredményezte, ennek következ-
tében szerte Európában, illetve a világon számos ember veszítette el 

munkahelyét. Munka hiányában ezek az emberek nem szereznek 
jövedelmet, melyből hitelüket törleszthetnék.  

Nincs ez máshogy Magyarországon sem, azonban itt a fizetésképtelen 
helyzetbe került természetes személyek nem tudják az adósságrendezés 

említett módját választani. Annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta 
eltelt 20 évben az állam arra törekedett, hogy az emberek ne tőle várják a 

megoldást problémáikra, jelen helyzetben ezen álláspontját feladni 
kényszerült. A munkanélküliek számának ugrásszerű növekedése és az 

ennek nyomán bedőlő hitelek egyre emelkedő száma arra ösztönözte a 
Kormányt, hogy minél hamarabb megoldást találjon.  

A magáncsőd intézményének kialakítása a hazai jogrendszerben nem 
halogatható tovább, azonban annak 2010-es legkorábbi bevezetése nem 

jelent megoldást azok számára, akik fizetésképtelenségük miatt most 
veszítik el otthonukat. Ezért a Kormány két irányban tett lépéseket. 

Egyrészt megkezdték a természetes személyek adósságrendezési eljárá-
sának bevezetésével kapcsolatos jogalkotói munkát, másrészt egy 

átmeneti rendeletet hoztak.  

A rendelet értelmében az állam legfeljebb két évre átvállalja a 

lakáshitelek törlesztésének egy részét azoktól, akik önhibájukon kívül 
veszítették el állásukat.151 Az állami hozzájárulással csökkentett törlesztő-

részletet a rendelet értelmében azok kérhetik, akik állásukat bizonyítha-
tóan önhibájukon kívül veszítették el 2008. szeptember 30. napja után. 

További jogosultsági feltétel, hogy a lakáshitel összege nem haladhatja 
meg a 20 millió forintot, illetve, hogy az igénylő természetes személy nem 

lehet tulajdonosa másik ingatlannak. Értelemszerűen e jogosultsági 
feltételek kikötése azt a célt szolgálja, hogy valóban csak a rászorultak, a 

                                                 
151 2009. évi IV. törvény 
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válság miatt munkanélkülivé vált és ezért kiszolgáltatott természetes 

személyek részesülhessenek ebben a támogatásban.  

 

Miért fontos a magáncsőd bevezetése? 

 

 
A magyar társadalom túlnyomó többsége megtanult együtt élni a 

mérsékelt eladósodottság jelenségével. Ebből eredően a hitelek iránti 
igény jelentős növekedést mutat, amely értelemszerűen együtt jár a hitel-

piacok kínálati oldalának bővülésével. Számos szakértő hívja fel azonban a 
figyelmet arra a veszélyre, ami abban rejlik, hogy Magyarország esetében 

a bevételhez viszonyított eladósodottság aránya jelentősen meghaladja az 
Európai Unió egyéb tagországaiban mért átlagot. 

 

 

A magyarországi hitelállomány növekedése 

 

Manapság sok kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát 

elsősorban a megtakarítások hiánya és a kedvezőtlen kondíciójú hitelek 
állományának növekedése miatt.  

Magyarországon a lakossági hitelpiac a 90-es évek végéig elhanyagol-
ható méretű volt. Az ország GDP-je lassan növekedésnek indult, de a 
háztartási hitelezés volumene stagnált, ezáltal a GDP-hez viszonyított 

aránya folyamatosan csökkent. A fogyasztási hitelek piaca 1998-1999 

táján kezdett élénkülni, amit 2001-től kezdődően a lakáshitel piac is 
követett. 1998 és 2004 között nagyarányú fogyasztási célú eladósodásnak 

lehetünk tanúi, melynek során az átlagos növekedési ütem 45 % volt. 
Jelenleg a teljes háztartási portfólióból a fogyasztási célú hitelek 50 %-os 

aránnyal rendelkeznek, ami magasnak tekinthető. Ebből eredően manap-
ság a háztartások törlesztő-részletének döntő része is fogyasztási hitelek-

ből származik.152  

2004-ben Magyarországon nagyjából másfél millió ember rendelkezett 
valamilyen típusú hitellel. A lakáshitelek korábbi nagyarányú növekedése 

lelassult, azonban ezt kompenzálta a fogyasztási hitelek terjedése. 

Mindezzel párhuzamosan megfigyelhető a bankok hitelezési hajlandósá-
gának fokozatos növekedése, elsősorban a magyarországi hitelintézetek 

                                                 
152 DOBAK Péter – SAGI Judit: Fogyasztási hitelek: növekvő eladósodottság?) Hitelintézeti Szemle 2005/1. sz.     

1-27. o.  
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közötti versenynek köszönhetően.153 Ennek folyományaként egyre több 

embert fenyeget ma Magyarországon az adósságcsapda veszélye, hiszen 
az adósok jelentős része jövedelmének több mint harmadát fordítja 

hiteltörlesztésre.  

Mindezt tetézi, hogy Magyarországon a rendszerváltás közelsége miatt 
még nem alakult ki az a fajta pénzügyi kultúra, ami megakadályozná a 
felelőtlen költekezést és az ezzel járó eladósodást. Az emberek egyre 

kevésbé tartanak az eladósodástól, egyre bátrabban nyúlnak hitelekhez. A 
fő probléma azonban az, hogy nem gondolnak több évre előre. Az újabb 

hitel felvételekor mindössze azt mérlegelik, hogy a megadott havi 
törlesztő-részlet még belefér-e a havi jövedelmükbe, de a kicsinek tűnő 

törlesztő-részlet fogyasztási hitel esetében is 6-7 éves eladósodáshoz 
vezet.154  

A fogyasztási célú hitelezés piaca elválaszthatatlan a lakosság 
fogyasztási szokásaitól, a fogyasztási hitelek iránti kereslet egyenesen 

arányos a fogyasztási hajlandósággal.  

A magyar lakosság alapvetően két hiteltípust preferál: az áruvásárlási 
hitelt és a lakáshitelt. Az áruhitelek állománya dinamikusan nő, vonzereje 

elsősorban abban rejlik, hogy az ügyintézés a vásárlás helyén történik, 

tehát gyors és egyszerű.155 Az áruhitelek jellemzői a következők szerint 
foglalhatók össze. 

A bankok számára magas kockázatot jelentenek, hiszen az elsőrendű 
szempont a gyorsaság és a minél egyszerűbb elbírálás, így nem lehet az 
ügyfelek teljes kockázatát megállapítani. Arra sincs mód, hogy a befagyott 

követelés esetén a bank visszavegye a terméket és másodlagos piacon 
értékesítve csökkentse saját veszteségét.156 A relatíve alacsony 

hitelösszeg és a rövid futamidő miatt összességében magas ezeknek a 
hiteleknek a költségszintje, amit tovább tetéz, hogy a bankok jutalékot 

fizetnek a kereskedelmi partnernek, hogy az adott termék az ő 

hitelkonstrukciójával legyen elérhető. Mindezek a költségeket végső soron 
a hitelfelvevő fizeti meg.157  

A másik legnépszerűbb hitelkonstrukció ma Magyarországon a lakás-
hitel, melyek térnyerése 2004-re datálódik. A lakosság forint- és deviza-
alapú hiteltermékek közül választhat. Az ezek között fennálló kamat-

különbözet miatt a lakosság egyre szívesebben választja a devizahiteleket, 
melyek törlesztő-részletei jóval mérsékeltebbek, azonban értelemszerűen 

                                                 
153 TARDOS Gergely – VOJNITS Tamás: Meddig tarthat a lakossági hitel boom Magyarországon? Hitelintézeti 

Szemle 2005/1-2. sz. 1-21. o.  
154 ÁRVAI Zsófia – TÓTH István János: Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség. – MNB Füzet 2001. 
155FEKETE Emese: Áruhitelek karácsonyi kuncsaftoknak– Figyelőnet: www.fn.hu/cikk.php?id=16&cid=70217 
156 Ahogy például ez az autóvásárlási kölcsönök esetében lehetséges.  
157 DOBAK Péter – SAGI Judit: Fogyasztási hitelek: növekvő eladósodottság Hitelintézeti Szemle 2005/1. sz.  1-
27. o.  

http://www.fn.hu/cikk.php?id=16&cid=70217


66 
 

THEMIS 2009 december  
 

azonnal reagálnak az árfolyamok alakulására.158 Ennek tudható be az a 

jelenség, melynek nyomán a forinthitelek növekedése kezdetben csak 
lelassult, később teljesen megállt. Annak ellenére történt ez így, hogy az 

MNB folyamatosan figyelmeztette a magyar lakosságot, hogy lehetőleg 

abban a pénznemben adósodjon el, amiben bevételeket szerez.159 

Ez természetesen visszavezet bennünket a pénzügyi kultúra kérdé-
séhez, hiszen az emberek tájékozatlanságukkal, csak a hitelfelvételkori 

törlesztő-részletre koncentrálva komoly veszélynek tehetik ki magukat.  

 

Megtakarítások hiánya 

 

Mindemellett miközben a hitelfelvételek száma dinamikusan nő, a jelen-
legi tendencia csökkenést mutat a megtakarítások tekintetében. Ezt pedig 

azt jelenti, hogy a lakosság továbbra is hitelekhez lesz kénytelen nyúlni, 
ha halaszthatatlan kiadással találja magát szemben. Ez pedig oda vezet, 

hogy megtakarítás hiányában egy váratlan kiadás esetén az emberek 
meggondolatlanul vesznek fel hitelt és könnyen adósságcsapdában találják 

magukat.160  

A megtakarítások hiányával kapcsolatban a következő megállapításokat 

tehetjük. Az emberek döntő többsége nem gondolkodik hosszú távon 
megtakarításait illetően, ezért az éves megtakarításokat – ha előbb nem – 

karácsonykor elköltik. Megfigyelhető, hogy amint egy számjegyűvé válnak 
a bankbetétek kamatai, visszaesik a megtakarítási hajlandóság.161  

Fejlettebb pénzügyi kultúrával rendelkező országokban a lakosság ilyen 
esetben elkezdi keresni az alternatív megtakarítási formákat: befektetési 
alapokat, állampapírokat, esetleg a kockázatosabb befektetési lehető-

ségeket, mint a tőzsde.162 Azonban Magyarországon a bankoknak nem kell 
komolyan tartaniuk a megtakarítások elvándorlásától, hiszen a magyar 

lakosság körében a pénzintézeti betétek és a készpénz még mindig a 

megtakarítások felét teszik ki. A megkérdezettek a bankbetétek mellett az 
ingatlant említették jó befektetési formának. Összességében elmondható, 

hogy Magyarországon a megtakarítási kedv szinte kizárólag a jegybanki 
alapkamattól a betéti és állampapírok hozamától függ.163  

                                                 
158 RIMASZOMBATI Edit: Devizalázban – lakáshitelezés nemcsak forintban. Bank és Tőzsde, 2004. 7.sz. 
159 www.pszaf.hu 
160 ÁRVAI Zsófia – MENCEI Péter: A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között. – MNB Füzet 2000. 
161 DOBAK Péter – SAGI Judit: Fogyasztási hitelek: növekvő eladósodottság? Hitelintézeti Szemle 2005/1. sz. 1-

27. o.  
162 STRAUB Erzsébet: Adósok a tönk szélén: mi lehet a megoldás? – www.fogyasztok.hu (13/02/2009) 
163 Központi Statisztikai Hivatal: Társadalmi helyzetkép 2007.  

http://www.pszaf.hu/
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Magyarországon a lakosság 38 %-a rendelkezik megtakarítással, ez a 
korábbi évekhez képest visszaesést jelent (43 %). A visszaesés okát 
egyértelműen a fogyasztás növekedése és a hitelre történő vásárlás 

elterjedése, tehát a fogyasztási hitelpiac bővülése jelenti. Legtöbben a 

gyerekek jövőjére gyűjtenek, a lista második helyén a váratlan kiadások 
és a nyugdíjas évek szerepelnek. A megtakarítások alakulását nagymér-

tékben befolyásolja a jövedelmi helyzet és az életkor: átlagon felüli 
megtakarítással a diplomások és az 50 éven felüliek rendelkeznek.  

 

Konklúzió 

 

Magyarországon a lakossági hitelpiac hirtelen fejlődésen ment keresztül 
és jelenleg a lakosság alacsony pénzügyi kultúrája jelenti a legnagyobb 

problémát, mely jelentős elmaradással társul a háztartások megtakarítási 

hajlama és az igénybe vett megtakarítási formák terén is. A Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete rendszeresen közzéteszi a honlapján a 

választást megkönnyíteni hivatott összehasonlító táblázatokat, e tevé-
kenység keretében az áruhitelekről részletes tájékoztató is készült kiemel-

ve a bennük rejlő veszélyeket.164 Mivel azonban ezek az információk csak 
az Interneten érhetők el, elsősorban azokhoz a fogyasztókhoz jutnak el, 

akik eleve tájékozottabbak pénzügyi kérdésekben.  

A jelenlegi hitelezési gyakorlat viszont abba az irányba halad, hogy a 
hiteleket minél szélesebb rétegek vehessék igénybe, ezért a szükséges 

jövedelem-követelményt egyre alacsonyabb szinten határozzák meg.165  

Az alacsony jövedelműek pedig általában nem rendelkeznek internet-
hozzáféréssel, így nem jutnak el hozzájuk a fontos és megbízható 

információk.166 A hitelintézetek pedig az így generált kockázatot 
belekalkulálják a kamatokba.  

Összességében elmondható, hogy Magyarországon az összes fejlett 
pénzügyi konstrukció elérhető akár a megtakarítások, akár a fogyasztás 
oldalát vizsgáljuk. Megfelelő ismeretekkel tehát bárki találhat a piacon 

aktuális szükségleteinek megfelelő konstrukciót. A fő gond azonban a 
pénzügyi kultúra hiánya. Ha ennek szintje emelkedne, fel sem merülne, 

hogy a hiteltermékek esetleg károsak a lakosság számára, mert intelligen-

sen kihasználva a különböző lehetőségeket, igény szerint használhatjuk – 
szinte kockázatmentesen. Egy érettebb piacon pedig a kínálati oldalról 

                                                 
164 www.pszaf.hu - Általános tudnivalók a fogyasztási hitelekről  
165 2004-ben volt olyan ajánlat a piacon, amely az áruhitel-igénylés minimális feltételeként 30 000 forint nettó 

havi jövedelmet határozott meg.  
166 Számukra a statisztikák szerint a köztéri plakátok, szórólapok, televíziós hirdetések, bulvársajtó jelenti az 

információforrás.  

http://www.pszaf.hu/
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rövid időn belül kikopnak azok a konstrukciók, amelyek tisztességtelenül 

próbálnak előnyhöz jutni, vagy kedvezőtlen feltételeket kínálnak.  

 

 Nem fizető adósok számának növekedése – A válság kiterjedt negatív 
hatása 

 

Magyarországon a pénzügyi kultúra még gyerekcipőben jár, ma több 
generáció is van, amely alacsony színvonalú pénzügyi kultúrával rendel-
kezik. Korábban egyértelmű volt, hogy ki hol helyezkedik el a társadalmi 

hierarchiában, a rendszerváltás után azonban ez felborult és mindenkinek 
magának kellett megtalálnia a helyét. Az emberek legkönnyebben a 

fogyasztási szokások alapján tudták magukat besorolni, azonban sokan 
túlvállalták magukat, adósságcsapdába kerültek és hiteleiket újabb hite-

lekkel próbálták egyensúlyban tartani.  

Az eladósodott háztartások ellenállóképességét jövedelemtartalékuk 
mértéke, illetve pénzügyi megtakarításaik és reálvagyonuk nagysága 
határozza meg. Az elmaradottabb észak-alföldi és észak-magyarországi 

régióban magasabb a kockázatos háztartások és a kockázatos hitelállo-
mányok aránya, míg Közép-Magyarország és a Nyugat-Dunántúl esetében 

kedvezőbb a helyzet. 

Az elmúlt egy évben 50 %-kal emelkedett a nem fizető adósok 

száma167. A nem fizető adósok számának ilyen hirtelen és drasztikus 
emelkedése elsősorban a válságnak tudható be. Általában az emberek 

előbb hagyják bedőlni áruhitelüket és gépjárműlízingjüket, mintsem 
lakásukat feláldoznák, azonban egyre többen kerülnek a rosszadós listára 

jelzáloghitelük nem fizetése miatt. Az ingatlanalapú hitelek egy része 
megingott. 

Jelenleg a magyarországi hitelállomány jelentős bővülésének lehetünk 
tanúi, azonban a reáljövedelmek csökkenése miatt a fizetőképesség fenn-

tartása középtávon kérdéses. A romló fizetőképesség következtében nő a 
nem teljesítések aránya, melynek hatására a bankok szűkítik hitelkínála-

tukat. Ennek eredményeképpen a lakossági hitelpiac eddig tapasztalt 
dinamikája megtorpan és a gazdaság növekedése tovább lassul.168  

Több százezer család költségvetése borulhat fel a közeljövőben az 
árfolyam-ingadozások miatt. Számos olyan adós van, aki devizaalapú 

                                                 
167 A Központi Hitelinformációs Rendszer hírlevele szerint a nem fizető adósok száma 2008 végére meghaladta a 

350 000-et.  
168 A recesszió miatt dominóhatásra lehet számítani. A Magyarországon lévő 4.2 millió ingatlan közel 30 %-a 

jelzáloggal terhelt. A lakáshitelt felvevő adós általában 5-6 millió forint hitelt vállal átlagosan 20 éves 
futamidőre. 
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hitellel rendelkezik. A devizahitelek törlesztő-részlete pedig azonnal reagál 

az árfolyam-ingadozásokra, ezért nem ritka eset az, hogy valakinek a havi 
törlesztő-részlete a válság előtt havi 50 000 HUF volt, de jelenleg közel a 

duplája. A 30-40 %-os többletköltség takarékosabb gazdálkodással még 

megoldható, de a munkanélküliség már az adósság bedőlését eredmé-
nyezheti. A forintgyengülés legfőbb vesztesei a devizahitelesek.  

További fontos tényező, hogy az elmúlt évek hitelezése az önerő komoly 
csökkentésére, a folyamatos akciókra és a fedezet alapú hitelezésre épült. 
A válság miatt azonban ezek fokozatosan visszaszorulnak, ennek eredmé-

nyeként a 2009-es év töréspont lehet a hazai jelzálogpiacon. A korábbi 0-
20 % önerő 2009-ben 30-40 %-ra nőhet, amelynek eredménye feltételez-

hetően jelentős visszaesés lesz mind a szabad felhasználású, mind a 
lakáshitelek terén is.  

Mindezekre válaszul az Országgyűlés felelős hitelezésre ösztönözné a 
piacot, melynek keretében a fő célok a felelős hitelezői és hitelfelvevői 

magatartás erősítése, a fogyasztói tudatosság növelése a pénzügyi 
szolgáltatások terén, illetve a fogyasztók pénzügyi ismereteinek 

gazdagítása. A Parlament kitűzött törekvései közül azonban nem 
hagyhatjuk ki a természetes személyek adósságrendezési eljárásának 

bevezetésére irányuló kodifikációs folyamat beindítását, melynek célja az 
Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-, illetve Észak-Európa országai-

ban évtizedek óta sikerrel alkalmazott eljárás hazai jogrendszerbe történő 
integrálása sem, mely különösen fontos a jelenlegi válsághelyzetben.  
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