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1. Tények röviden kronológiában

A magyar háztartások devizában történő túlzott eladósodásának tényét és

folyamatait abból a szempontból is szükséges megvilágítani, hogy milyen

összetételű a deviza alapú hitelállomány a lakosság vonatkozásában . Az

albizottsági feltáró munka és ennek szereplői alapvetően egyoldalú koncentrációt

mutattak; nevezetesen a lakáshitelezés devizahitel piacra történ ő áttolódását

jelölték meg alapvető okként .

Az Albizottság működésének eredményeit bemutató összefoglaló nem lehetne

teljes anélkül, hogy ne rögzítenénk a tények között, hogy a lakosság devizahite l

állománya a bekövetkezett válság közepette, 2008. december 31-én 6552,2

milliárd forint volt, amely az összes lakossági hitel 68,5%-át tette ki .1

Ugyanezen időpontban az összes hitelből közel azonos mértékű volt a háztartások

fogyasztási és egyéb hiteleinek aránya a lakáscélú hitelekkel, alig volt különbség ,

amely 1,3 - és 5% között mozgott .

Ami még ennél is meglepőbb, hogy a devizában fennálló adósságon belül a

fogyasztási és egyéb hitelek részaránya magasabb volt 2008 . év végén, mint a

lakáshitelek részaránya ?

Ezek a tények arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyébként központi kérdéskén t

kezelt lakáshitelezés problematikája és ennek devizahitel piacra történ ő

áttolódása csak egy része a makrogazdaság szempontjából ezen a jogcíme n

kezelendő kérdéskörnek. Megjegyzendő azonban, hogy a háztartások fogyasztás i

és egyéb hiteleinek jó része szabad felhasználású jelzáloghitel, amelyhez lakás

illetőleg ingatlanfedezetek kapcsolódnak.

Mindezekkel együtt a makrogazdaság szempontjából az a kezelend ő

probléma, hogy jelenleg a lakossági devizahitelek állománya 6,6 billiárd

1 Adatok az Állami Számvevő szék 09-08 . számú 2009 . áprilisi jelentéséb ő l (11-12 .oldal )

2 Adatok az Állami Számvevő szék 09-08 . számú 2009 . áprilisi jelentéséb ő l (11-12 .oldal )
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(1 billiárd, 1000 milliárd forint) forintot tesz ki, amely a 2010 . évi GDP

megközelítően 24%-a.

Mindezek figyelembe vételével tehát rögzíthetjük, hogy a háztartások devizában

történő túlzott eladósodása nemcsak az Albizottság Elnöke által jegyzett Áttekinté s

című anyag által sugallt lakáshitelezési problémakörből adódik, hanem ehhez

hozzájárul a fogyasztási és egyéb hitelek szignifikáns nagyságrendi összege is ,

jóllehet ezen hitelösszegek költségvetésre terhet jelentő hatása kisebb, de áttételese n

a háztartások törlesztésre fordítható jövedelem összegeit jelentősen, és az ország

adósságállományát is befolyásolja .

Kronológiájában a 2000. év elejétől induló lakástámogatási rendszer alapozza meg

részben a háztartások erősödő hitelezésének, majdan a devizahitelezés folyamatát,

de a forinthitelek és a devizahitelek közötti információs aszimmetriák és

emellett a magasan tartott jegybanki alapkamat 2003-évt ől kezdődően nagy

volumenben nyomja a hiteligényeket a devizapiaci hitelezés felé .

Természetesen az összefoglaló tanulmány további részeiben ennek részleteire i s

kitérünk, de valamennyi további elem alapvetően alárendelt szerepet játszik eze n

tények vonatkozásában.

A tények alapvetően azt igazolják, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló

12/2001 . (I.31) Kormányrendelet generál olyan lakásépítéshez kapcsolódó

kamattámogatási konstrukciókat, amelyek hatalmas volumenben indítanak e l

reálgazdasági hatásokat és egyben létrehozzák a megfelel ő otthonteremtés

kielégítésének oly régen hiányzó lehetőségeit .

A 2000-2002 évek közötti lakástámogatási rendszerre fordított költségvetés i

kiadások a kedvezően alakuló reálgazdasági folyamatokból származó bevételekből

alapvetően megtérültek és esély volt arra, hogy a hosszú távú költségvetési terhek is

kompenzálhatók lesznek, ha folyamatosan tartható novekedés jellemzi a

gazdaságot .
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Jól megvilágítja ezt a vállalt kötelezettséget az a megállapítás az ÁSZ

Jelentésben3, miszerint 2008-ban előzetes számítások alapján a

kamattámogatások a GDP 0,7-0,8%-át tették ki, szemben a 2000 . évi 0,1%-

kal.

A kamattámogatások, kedvezmények 2003-tól történő folyamatos csökkenése, de

jelesül a támogatott hitelkonstrukciók 6%-os, ügyfél által fizetendő

kamatmaximumának eltörlése egy csapásra drágává tette (16%) a forinthitelt és a

forintforrások egyébként is kis volumene miatt a lakosság a devizahitelezés felé

fordul, sajnos csak a kamatkülönbségeket értékelve .

A 2003-2004. évtől gyorsuló ütemben elinduló devizahitelezés alapvető

koncentrációs pontja nem volt mas, mait a kamat, azaz a haztartások, úgy a

fogyasztási és egyéb hitelek, mind a lakáshitelek tekintetében is azt értékelték, hogy

a devizakamatok alacsony értéket mutattak, szemben a forintkamatokkal, és

különböző hatásokat, de különösen hosszabb távú eshetőleges jelenségeket nem

kalkuláltak megfelelő alapossággal .

Az ügyfelek csak kamatoldali gondolkodását és a választás tényét nem is

lehetne kifogásolható magatartásnak felróni akkor, ha a lakosság

kellőképpen tájékozott lett volna az árfolyamkockázatok lehetséges

nagyságáról, illetve azt is kalkulálhatta volna, hogy az esetlege s

árfolyammozgás valamennyi terhét a bankok áthárították a hitelfelvevőre.

Nyilván e vonatkozásban két alapvető probléma vetődik fel a háztartások, a

lakosság informáltsága, és továbbmenően pénzügyi kultúrája tekintetében.

Szükséges megállapítani, hogy a magyar lakosság a rendszerváltás el őtt

alapvetően nem volt rákényszerítve a piacgazdasági instrumentumok

megismerésére, sőt ez egyes esetekben kizárt volt .

ÁSZ 09-08. számú jelentés 2009 . április (14 . oldal)
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A piacgazdaság lakosság által ismeretlen felgyorsuló folyamatai közepette a

pénzügyi kultúra megszerzése háttérbe szorult valamennyi olyan szegmensben, aho l

a tájékoztatást és ismeretszerzést meg lehetett volna oldani .

Az elhangzott vélemények, de szinte köztudomású tények alapján ez nem vitatható ,

tehát szükség lett volna olyan mélységű lakossági tájékoztatásra, amelyb ől

kiderül részben az, hogy milyen nagyok és eshetőlegesek a devizahitel

kockázatai, és azt sem ártott volna a lakosság tudomására hozni, hogy ezen

kockázatokat a bankok kialakított rendben teljes egészében a hitelfelvevőre

hárították át .

Véleményünk szerint a nem vitathatóan jó szándékú tájékoztatások, majd kés őbb a

kockázatfeltáró nyilatkozatok nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a lakosság

kellőképpen érzékenyen nyúljon a devizahitel felé, hiszen az alapösszefüggések ,

alkalmazott instrumentumok ismerete nélkül csak szimpla kamatoldali gondolkodás

és nem jól értékelt kockázatvállalás történt meg.

Ezen tények nem megfelel ő felismerése a PSZÁF és a Bankfelügyelet

részéről azt is jelentette, hogy sem a fogyasztóvédelmi feladatok, sem a

korrekt szakmai tájékoztatások nem voltak elegendőek és nem hozták létre

azt a környezetet, amelyben helyes döntéseket lehetett volna hozni a

hitelfelvevőknek.

A nem vitathatóan megtett lépések, tájékoztatások, figyelemfelhívások,

nyilatkozatok egy olyan alapismeretekkel kevéssé rendelkező réteget kíséreltek meg

tájékoztatni, akik az egyenkénti figyelmeztetéseket képtelenek voltak helyese n

értelmezni, így a kockázatfeltárások nem rendeződtek egy markáns vektorrá,

amellyel szemben már lehettek volna kellő megfontolások a döntéshozóknál .

Természetesen osztó tényezőként kell itt figyelembe venni, hogy a majd kés őbb

kifejtendő „jóléti illúzió” még a későbbi kisebb tehernövekedések elviselését i s

látszólag lehetővé tették, még átgondolás esetén is .
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Az MNB által magasan tartott alapkamat változatlansága még továb b

gyorsította a devizahitelek felé történő elmozdulást nem kis volumenben ,

még az egyre kockázatosabb valuták is megjelentek a hitelezési piacokon .

Ugyan marginális mértékű az egyéb kockázatú valuták alkalmazása a

devizahitelezési piacokon, de azért kell megemlíteni, mert a viszonylagosan nag y

tájékozatlanság a hitelfelvevők részéről és a bankok intenzív piacszerzési törekvései

létrehoztak még kockázatosabb ügyleteket is .

Lakáscélú hitelállomány összetétel e
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Azt is tényként kell rögzíteni, hogy sem a Jegybank, sem a PSZÁF az egyébként

nem vitathatóan jó szándékú figyelemfelhívások és már minősített tájékoztatások

mellett nem tesznek semmit az ellen, hogy a bankok és különösen a külföld i

tulajdonúak már szinte standardizált termékként kezelték az óriási kockázatokat

hordozó devizahitelezést a válság és a válságos helyzet ű gazdaság közepette .

A kialakult helyzetet tovább rontotta az, hogy bekapcsolódik a folyamatb a

nagyszámú hitelközvetítő, akik sajátos érdekeiknek megfelelően nagy

nagyságrendben terelték a hitelfelvevőket a kockázatos ügyletek felé .
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A 2008-ban kitört válság hatására a reálgazdasági gyengülés mellett a forint euróval

szembeni gyengülése, majd a svájci frank szinte valamennyi valutával szemben i

erősödése, a kockázati felárak emelkedése jelentősen megnövelte a háztartások

törlesztőrészleteit4

Egy átlagos (15 éves 5,4 milliós) jelzáloghitel törlesztő részleteinek alakulás a
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Forrás: MNB-adatok alapján NGM-számítá s

A grafikon adataiból is leszűrhetően a háztartások terhei az eredetileg számítottná l

jelentős mértékben megnőttek, és ha hozzávesszük a jövedelmi viszonyok

kedvezőtlen alakulását, láthatóvá válik a háztartásokra nehezedő már elviselhetetlen

teher, amelynek eredményeként a bankrendszer lakossági hitelportfóliója i s

alapvetően romlik.

Nem lenne teljes a tények rövid időrendben történő rögzítése anélkül, hogy ne

ejtenénk szót a már leírt eseményekkel szembeni nemzetközi szervezetek

megnyilvánulásáról, illetve a hazai intézmények létező — habár erőtlen —

figyelemfelhívásairól .

° Nem szövegszer ű átvétel az NGM által is jóváhagyott elnöki áttekintésb ő l .
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A Magyar Nemzeti Bank a 2004. évi stabilitási jelentésében már kitért a

devizaalapú lakásfinanszírozás addicionális kockázatainak bemutatására, amely

mellett elismerte, hogy a jegybanki kamatemelés is hozzájárult ahhoz, hogy a

bankok és a háztartások a devizahitelezés felé fordultak.

Véleményünk szerint már itt – tehát a 2004 . évi stabilitási jelentés kapcsán –

kellett volna, hogy kezdeményezzen a Nemzeti Bank lépéseket kormányzat i

szinten, és önmaga is kellett volna, hogy lépéseket tegyen a hitelintézete k

felé, részben korlátozó, másrészt kockázatfeltáró és megosztó tartalm ú

intézkedések mentén.

A nemzetközi szervezetek (Nemzetközi Valutaalap, Európai Bizottság, Világbank ,

Európai Központi Bank) és a Deutsche Bank szinte egybehangzóan hívták fel a

figyelmet a devizahitelezés kockázataira, és ugyan nem „követeltek” lépéseket, d e

hatáselemzéseikre hivatkozva stabilitási szempontból minősítik az átlagostó l

nagyobb kockázatúnak a hazai gyakorlatot .

Hangsúlyozni szükséges, hogy a külföldi szervezetek, de alapvetően az IMF a

Kelet-európai régióban Magyarországot minősítette úgy, hogy itt a leggyengébb a

szabályozói fellépés, utalva a jegybanki és kormányzati lépések elmaradásána k

hiányára.
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2 Az Albizottság működésének és az ott elhangzott tartalmi kérdések

összefoglalója

a. A megfogalmazott kiindulási pozíciók és megválaszolandó

kérdések

Az Albizottság első ülése 2011. október 3-án került lebonyolitásra, amely ülésen a z

Albizottság elfogadta az alábbi alapvetéseket, illetőleg működésének célját, valamint

megfogalmazta azokat a kérdéseket, amelyekre választ kell keresnie .

Bizottság elnevezése

A 2002-2010 . közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását ,

valamint az esetleges kormányzati felel ősséget vizsgáló Albizottság

Célja

Tisztázni, hogy kit milyen személyes felelősség terhel, esetlegesen kit terhe l

büntetőjogi, polgárjogi, munkajogi, illetve politikai felel ősség .

Az akkori pénzügyminisztériumi vezetés, a PSZÁF és más döntési

pozícióban lévő személyek mit tettek, vagy mi az, amit elmulasztottak annak

érdekében, hogy megvédjék az embereket .

ABizottságnak a következő kérdésekre kell választ keresnie

• A Kormánynak milyen szabályozási eszközei voltak, miért nem védte

meg a bankároktól és a bankoktól az embereket ?

• Hogyan fordulhatott az elő, hogy egyoldalú szerződésmódosításokkal

tették tönkre a hiteleseket, az elmúlt nyolc év kormánya miért nem tett

lépéseket ezeknek a hiteleseknek a megvédése érdekében ?
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• Hogyan hagyhatta figyelmen kívül az akkori kormányzat a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének, a Magyar Nemzeti Banknak, az IMF -

nek, az Európai Központi Banknak és a Világbanknak a

figyelmeztetéseit ?

• Mi vezetett oda, hogy 2002-ben a lakosság devizahitel-állománya

kevesebb volt, mint 300 milliárd forint, 2010 nyarára pedig ez a z

állomány 6600 milliárd forintra emelkedett ?

Az Albizottság által megfogalmazott és elfogadott működési cél és kérdések

alapvetően meghatározták a munka fő gerincét, amelyhez az Albizottság elnöke egy

úgynevezett elnöki – az NGM által jóváhagyott – áttekintést terjesztett a z

Albizottság elé . Ez jellegét tekintve egy olyan összefoglaló volt, amely megkísérelt e

körülírni a problémakört, ezen túlmenően rögzíteni az időrendben történt tényeket,

és végül tangenciálisan ugyan, de érintette az esetleges felelősségi vonatkozásokat is .

Az Albizottság munkamódszere a már említett elnöki Áttekintés megtárgyalásá n

kívül három ülés keretében arra koncentrált, hogy az inkriminált id őszakban a volt

pénzügyminiszterek, a volt és jelenlegi Jegybank elnökök, valamint a PSZÁF volt é s

jelenlegi elnökei, továbbá a Bankszövetség volt és jelenlegi vezetői, illetve a

Központi Statisztikai Hivatal volt és jelenlegi elnökei, a Devizakárosultaka t

tömörítő civil szervezet és a Hiteles mozgalom vezetőinek meghallgatásával deríts e

ki az alapvető viszonyokat és tényeket .

A munkatervben elhatározott rend alapvetően érvényesült, a meghallgatni kívánt

személyek az Albizottság előtt döntő többségében megjelentek, és személye s

véleményük kifejtésével, valamint kérdésekre adott válaszokkal és vélemények

meghallgatásával kellő muníciót biztosítottak az Albizottságnak az összefoglal ó

jelentés elkészítéséhez.
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b. Az elnöki „Áttekintés” és az Albizottság munkájának támogatását

szolgáló anyagok érékelése.

Az Albizottság munkája során az elnöki Áttekintésen túlmenően jelentős számú

háttéranyag befogadását eszközölte, amelyeket alapvetően a meghallgatásra

meghívott volt vezetők és funkcionáriusok bocsátottak az Albizottság

rendelkezésére, abból az okból, hogy a személyes megjelenésük kapcsán kifejtendő

álláspontjukat dokumentumokkal is alátámasszák.

Ezen túlmenően az Albizottság rendelkezésére állt a Hiteles Mozgalom alapítói é s

támogatói által 2011 . október 31-én dátumozott összeállítás, amelynek címe

„Hogyan adósodtunk el? mindannyian” .

Az Albizottság munkájának elindítását az elnök által készített „Áttekintés a

háztartások devizában történő ttlzott eladósodásának folyamatáról és okairól” című

anyag tartalmazta, amely tájékoztató jellegét már az anyag címoldala is

hangsúlyozza.

A bizottsági tárgyalásba vett áttekintés szakmai argumentációját az Albizottsá g

2011. október 18-án megtartott ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium helyette s

államtitkárai Nátrán Roland és Dr. Szöllősi László biztosították.

Az „Áttekintés” című anyag rövid értelmezéseit és szóbeli kiegészítését tette me g

mindkét helyettes államtitkár, amely hozzászólások tartalmában megerősítették az

„Áttekintés"-ben leírtakat, de néhány megállapítást kiemeltek, illetve egzakt

megközelítésre törekedve értelmeztek.

Jelentős ebbő l a szempontból, hogy Nátrán Roland helyettes államtitkár szóba n

nyilatkozik arról, hogy „a szabályozó hatóságok tudták volna kezelni, mener17selni ,

így értelemszerűen ebben az esetben az Országgy űlésnek, illetve a Kormánynak

voltak azok a jogalkotási eszközök a kezében, amelyekkel ezt a folyamatot meg

lehetett volna állítani, vagy akár meg lehetett volna el őzni"5

5 Az „Áttekintés' cím ű dokumentum szóbeli kiegészítése 2011 . október 18 . ülés jegyz őkönyve 6. olda l
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Ugyancsak a szóbeli kiegészítés közepette hangzik el a lehetséges beavatkozás i

eszközök felsorolása az itt idézett szövegkörnyezetben ; „Többféle intézkedés

felmerülhetett volna, értelemszerűen az egyik ilyen lehetőség a kamattámogatási rendszer

körültekintő és átgondolt megtartása, körültekintőmenedzselése.

A másik nagy köre a beavatkozási lehetőségeknek azok a makroprudenciális szabályozások ,

amelyek a pénzintézetek makroprudenciális működésére vonatkozó szabályokat állapítják meg.

Itt a pénzintézetek hitelezési aktivitása, a pénzintézetek hitelnyújtási szabályozása, a

pénzintézetek tőkeszabályozása, likviditási szabályozása, devizaforrás-, devizalikviditási

szabályozása állt volna az akkori kormány, illetve parlament rendelkezésére, amellyel ebben a z

időszakban a szabályozó hatóságok nem éltek . ”

Azért lényeges ez a kiemelés, mert az „Áttekintés” című anyag ilyen módon ne m

fogalmazza meg a teendők lehetséges eseteit és terét, amely itt megtörtént a fentie k

alapján.

Az Albizottság kormánypárti tagjai alapvet ően egyetértettek az „Áttekintés ”

tartalmával, viszont az ellenzéki képviselők több felvetést, és ennek megválaszolásá t

hiányolták az anyagból .

Ilyen Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő felvetésében annak a kérdésnek az

esetleges tisztázása, hogy tekinthető-e hibás terméknek a devizaalapú hitelezés, é s

felvethető-e ennek kapcsán a szerződések érvénytelensége.

Dr. Steiner Pál (MSZP) képviselő a jogszabályi környezetváltozással kapcsolatos

leírást hiányolta az anyagból, különösen utalva a devizagazdálkodással kapcsolatos

joganyagok áttekintésére. Ugyancsak Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő felvetése

kapcsán került szóba, és minősítési igény is megfogalmazódott abban a tekintetben ,

hogy a devizahitelezés mennyiben meríti ki a carry trade ügyleteket, és véleménye

szerint ennek azért kellene szerepelnie az anyagban, mert alapvetően ezen típusú

ügyletek alkalmatlanok a hosszabb futamidej ű hitelek finanszírozására.
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Az Albizottság elnöke a helyettes államtitkárok kiegészítéseit követ ően az

„Áttekintés” című anyag feletti vitát azzal zárta le, hogy egy áttekintésről van szó, és

a későbbiekben lesz még módja a képviselőknek véleményük kifejtésére a

meghallgatások kapcsán.

c. A meghallgatások eredményei és feltárásaik

Valamennyi meghallgatott személy szóban elhangzott interpretációja megjelenik a z

Albizottság üléséről készült jegyzőkönyvekben, amelyből jól követhetők az

álláspontok, s az Albizottság tagjainak kérdései és véleményük is. Hangsúlyozni kell

azt, hogy a meghallgatottak közül jelentős számban biztosítottak az Albizottsá g

részére háttéranyagot vagy prezentációt, amelyben részletesen kifejtették

álláspontjukat az adott témakörrel kapcsolatban, ugyan nem ragaszkodva az

Albizottság által jóváhagyott kérdések konkrét megválaszolásához vagy ezek

körülményeinek tisztázásához. (A becsatolt háttéranyagok és írásos prezentációk a z

Albizottság működési dokumentációjának részét képezik .)

Az Albizottság munkatervének részeként eldöntött meghallgatások el őtt

valamennyi meghallgatásra vonatkozóan az Albizottság elnöke leszögezte, hogy a z

Albizottság a jogi felelősség oldaláról kívánja a kérdést megközelíteni, s ez irányb a

terelte a meghallgatottakat is .

Az Albizottság előzetes tervének megfelelően meghallgatta a 2002-2010. közötti

pénzügyminiszteri tisztségeket betölt ő személyeket abban a sorrendben, ahogy

időrendben ellátták funkcióikat . dr. László Csaba, dr. Draskovics Tibor, dr. Veres

János, dr. Oszkó Péter volt pénzügyminiszterek közül dr . Oszkó Péteren kívül

mindenki megjelent az Albizottság előtt és kifejtette véleményét . dr. Oszkó Péter

h

	

,

	

, ,
írásban kimentette magát es írásos véleményével járult hozzá az Albizottság feltár ó

munkájához.
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Dr. László Csaba volt pénzügyminiszter 2002. év májusától 2004. év februárig

látta el ezt a tisztséget. Az elnöki Áttekintéssel kapcsolatban megkérdőjelezte azt,

hogy a lakástámogatásra fordított költségvetési kiadások 1998-2002 . között

megtérültek.

Leszögezte, hogy 2000-2003 között 18 milliárdról 209 milliárdra nőtt a jövőbeli

elkötelezettség a költségvetés számára és e mellett állította, hogy teljese n

nyilvánvalóvá vált, hogy a későbbi időszakokban nem lesz ereje a költségvetésnek,

az Államnak arra, hogy segítse a kés őbb jövőket vagy fiatalabbakat, akik csak

később akarnak valamilyen lakásproblémájukra megoldást találni .

Leszögezte, hogy a háztartások feltehet őleg negatív tapasztalatok hiánya miatt az

árfolyamkockázatot kisebbnek érzékelik, így koncentrálhattak a jól látható

kamatkülönbözetre .

Nem vitatta a lakossági devizahitelezés súlyos makrogazdasági problémakörét, de az

értelmes szakmai viták eredménye - véleménye szerint - a következ ő időszakokban

lehet hasznos, hogy még egyszer ezeket a hibákat ne kövessék el, illetve a múlt

elemzése alkalmas arra, hogy megfelel ő megoldásokat találjanak.

A kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy alapvetően a PSZÁF

fogyasztóvédelmi funkciónak érvényesítését szögezte le úgy a tájékoztatás, mint a

reklámozási gyakorlatok felügyelete tekintetében .

Zárszavában a volt miniszter elismerte, hogy nem lehetett számítani arra, hogy a

lakosság és a bankok ilyen szinten egymásra találnak a devizahitelekben, erre

modellek sem készültek, viszont azt teljesen világosnak minősítette, hogy ha a

korábbi lakástámogatási rendszer hatályban marad, az felrobbantja a költségvetést

és finanszírozhatatlanná válik .
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Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter 2004. év februárjától 2005 . év

áprilisáig látta el tisztségét, benyújtott anyaga szóbeli kiegészítésében a

lakástámogatási rendszert, ami valós társadalmi problémára akart választ adn i

fenntarthatatlannak, igazságtalannak és célszer űtlennek minősítette. Leszögezte ,

hogy ha maradt volna a támogatási rendszer, akkor 2007-re kb . 500 milliárdos éves

költségvetési kiadási teher jelentkezett volna, amely összeg az akkori GDP-nek a

2%-a körül volt, és amely ma 10%-nál nagyobb államadósság növekedést hordozott

volna.

Kifejtette a költségvetési és monetáris politika diszharmóniáját és alapvet ő en a

jegybanki alapkamat növelését és magasan tartását jelölte meg hibaként, illető leg a

devizahitelezés felfutásának okaként .

Az elnöki anyagban szereplő nemzetközi összehasonlításokat a lengyel példa

esetében azért nem tartja jónak, mert a 2000-es évek elején a lengyel árfolyamsokk

óvatosabbá tette a lengyel hitelezés valamennyi szerepl őjét .

Leszögezte, hogy a PSZÁF, az MNB és a Pénzügyminiszter, illetve

Pénzügyminisztérium több nyilatkozatban igyekezett a közvélemény figyelmét

felhívni a devizahitelezés kockázataira . Azt is az Albizottság tudomására hozta,

hogy sem a Jegybank, sem a Felügyelet, sem a nemzetközi intézmények érdem i

figyelemfelhívást, pláne javaslatot nem közvetítettek felé .

Megállapította azt is, hogy a Jegybank stabilitási jelentései ugyan utaltak a

kockázatra, de nem követeltek, vagy javasoltak intézkedést, holott éppen a

Jegybanknak van módja pl.: a tartalékszabályok módosításával módosítani a banko k

hitelezési gyakorlatán.

Felhívta az Albizottság figyelmét arra, hogy nagyon kedvező reálgazdasági hatások

jelentek meg és a 362 ezer lakás, amely 2001-t ől és 2010-zel bezárólag épült az a

családi vagyonoknak és a nemzeti vagyonnak is jelent ős emelkedése .
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Leszögezte azt is, hogy az Albizottság elnöki anyag, de egyáltalán a devizahitelezés

kapcsán felvetődött kérdéskörökben nem beszélnek arról, hogy akik régebben

adósodtak el jelentős mértékben nyertek kamatkülönbözetet és a megtakarított

jövedelmet másra költötték, mint tartalékolásra .

A kérdésekre adott válaszában leszögezte, hogy ha megtiltja a Kormány a

devizahitelezést, akkor lényegében leállt volna a lakásépítés és most szembe kén e

nézni azzal a problémával, hogy egymillió ember nem lenne jobb lakáskörülménye k

között. Leszögezte, hogy a bankok alapvetően nem lobbiztak a devizahitelezésért ,

hanem inkább az 1,5%-os lakáshitel folyósítási jutalékot szerették voln a

visszaállítani.

A kérdések és vélemények elhangzása után a volt pénzügyminiszter leszögezi, hog y

az értékrendekben és világlátásokban meglévő különbségeket nem érdemes taglalni,

viszont azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés védelme különböző eszközökkel

megtörtént .

Azt is leszögezte a hozzászólások kapcsán, hogy az árfolyambiztosítás - jóllehe t

voltak ilyen próbálkozások - alapvetően megdrágította volna a hitelezést és ezért

nem terjedt el.

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter 2005. év áprilisától 2009 . év áprilisáig

látta el tisztségét és meghallgatása során három olyan körülményre kívánta felhívn i

a figyelmet, amely nem szerepelt az áttekintés cím ű anyagban.

Az első problémakörben azt hiányolta, hogy az áttekintés nem foglakozik azokkal a

jogszabályi körülményekkel, amelyek 2002 . év előtt születtek. Kifejti azt is, hogy az

elnöki anyag nem tér ki arra sem, hogy a Jegybank a túlzottan magasan tartot t

alapkamattal elszívta a megtakarítások jelent ős részét, holott támogatnia kellene a

Kormány gazdaságpolitikáját.
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A második problémakörben leszögezi, miszerint osztja a többi volt

pénzügyminiszter véleményét, hogy nem lett volna fenntartható a 2002-be n

kialakított kamattámogatási rendszer, hiszen míg 2001-ben 60 milliárd forint a

GDP 0,39 %-át tette ki, addig a továbbiakban ugyan különböző mértékekben, de

2005-ben 232 milliárd lakástámogatási összeg a GDP 1,06%-át jelentette, de mé g

2009-ben is 199 milliárd lakáshitel támogatás összege a GDP 0,76%-át jelentette .

A harmadik problémakörben azt szögezi le, hogy egyetlen figyelemfelhívás se m

terjedt ki a devizahitelezésnek arra a kockázatára, amellyel az Albizottsá g

foglalkozik.

Vitatja az elnöki anyag azon megállapítását, hogy nem volt érdemi intézkedés ,

hiszen 2008. február 15-én a Jegybank és a PSZÁF közös ajánlást adott ki a

devizahitelezés rendszerszintű kockázatairól, ezen kockázatok pruden s

felméréséhez és a kezelésükhöz kapcsolódó intézményi és fogyasztóvédelm i

követelményekről. Leszögezte azt is, hogy 2008 . november 6-án létrejött az a

megállapodás a kereskedelmi bankokkal, amely lehetővé tette a törlesztési idő

hosszabbítását külön díj felszámítása nélkül és azt is, hogy ha az ügyfél kéri, a

devizalapú kölcsön forintalapú kölcsönné volt átváltható .

A kérdéseket és véleményeket követően leszögezi a volt pénzügyminiszter, hogy

törvényhozási eszközök azért nem merültek fel, mert senki részéről nem érkezett

ilyen indítvány, amilyen jelzések voltak, azok nem tekinthet ők jogalkotási

indítványoknak.

A célzott reklámokkal kapcsolatosan a Versenyhivatalra utal, és a devizahitele k

szigorításában egyértelműen nevezi meg a Nemzeti Bank ilyen jelleg ű teendőit.

Dr. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter 2009. év és 2010. év között látta e l

megbízatását a Bajnai Kormány Pénzügyminiszterként, aki személyes megjelenését

kimentette, de véleményét a problémakörről röviden összegezte .
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Megállapítja a volt miniszter, hogy a Bajnai Kormány volt az els ő , aki ténylege s

korlátozó szabályokat alkalmazott a lakossági devizahitelezés vonatkozásában é s

szabályrendszert hozott létre az egyoldalú szerződésmódosítások korlátozására is .

Megállapítja, hogy az elnöki összefoglaló ezekről a kérdésekről nem beszél, és nem

beszél arról sem, hogy a lakáshitel támogatási rendszer nem volt fenntartható é s

legalább olyan adósságcsapdába kergette az országot, mint kés őbb a devizahitelezés .

Megállapítja azt is, hogy valójában a devizahitelesek vesztesége és kitettsége ,

valamint a kockázatok 2010. év nyarától nőttek meg jelentősen.

A volt pénzügyminiszterek meghallgatást követ ően az Albizottság a volt, illetőleg

a jelenlegi jegybankelnök meghallgatását foganasította, amelynek keretében Jára i

Zsigmond volt Jegybank elnök és Simor András jelenlegi Jegybank elnök kapott

lehetőséget véleményének kifejtésére .

Járai Zsigmond a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke három kérdésről beszélt,

részben arról, hogy a deviza-eladósodás milyen társadalmi és gazdasági problémát

okoz, másrészt a probléma kialakulás f őbb okairól, harmadrészt arról, hogy mit tet t

az elmúlt 8-10 évben a helyzet kialakulása vagy annak megel őzése érdekében.

A Magyar Gazdaság egyik legsúlyosabb problémájának min ősíti a magyar

háztartások nagymértékű deviza-eladósodását, de azt is leszögezi, hogy 2004-2006.

között még nem lehetett látni, hogy ekkora probléma lesz a devizahitelezésb ől.

A szóbeli interpretációjában megállapította, hogy a rossz gazdaságpolitika miat t

alakultak ki magas jegybanki kamatok és hozzájárult ehhez a problém a

kialakuláshoz az euro bevezetés állandó csúsztatása is .

Bemutatta, hogy mint Jegybank elnök igyekezett felhívni a figyelmet a svájci fran k

hitelszerződések veszélyére, de komoly bankok bizonygatták a számára, hogy a

lakosság alacsonyabb terheinek érdekében alakították ki a svájci fran k

hitelkonstrukciókat.
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Előadásában világossá tette, hogy a PSZÁF semmit nem tett az eladósodás lassítása

érdekében, amelynek okaként a meg nem értést jelölte meg . Az is elhangzott az

expozéjában, hogy a Kormányzat érdekeltségét jelentette a gyors lakosság i

eladósodás, ezáltal ugyanis egy gyorsabb GDP növekedést tudott Magyarország

produkálni. Ezt a GDP növekedési többletet 1% körüli mértékre tette, miközbe n

óriásinak nevezte a megjelenő kockazatokat .

Leszögezte, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nem volt eszköze arra, hogy ezt a

folyamatot megakadályozza, ezek az eszközök a Kormányzat vagy a PSZÁF

kezében voltak.

A volt jegybank elnöknek a külföldi jelzésekkel kapcsolatos véleményét úg y

rögzítette, hogy az volt a benyomása, hogy a Kormányzat és a PSZÁF ne m

tekintette komoly problémának a devizában történő eladósodást, és nem is próbált

lépéseket tenni a megállítás érdekében .

A kérdések és vélemények után Járai Zsigmond elmondta, hogy a 2000-es éve k

elején folytatott gazdaságpolitika továbbfolytatása nagyon jelent ős GDP

növekedéseket eredményezhetett volna, és azt is, hogy a jegybanki kamatdöntéseke t

alapvetően a gazdaságpolitika határozza meg, nevezetesen, hogy milye n

kamatszinten lehet egy országban dolgozni .

A lakástámogatások megszűntetését gazdaságpolitikai hibának minősítette és a

Jegybank tartalékszabályozási eszközét hatástalannak vélte . Záró gondolatként

alapvető problémának nevezte a lakosság alacsony pénzügyi kultúráját és a korrekt

tájékoztatások elmaradását is .

Simor András a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke ugyancsak háro m

problémakörben vázolta fel a devizahitelezés körül kialakult helyzetet .
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Az első dolog, amivel kezdte expozéját, hogy a devizahitelezés nem magya r

betegség és leszögezte, hogy a devizahitelezés nagyobb volumene az Ő hivatali

idejének kezdetére már kialakult .

Elemezte a devizahitelezés elterjedésének kínálati és keresleti oldalait és

megállapította, hogy jelentős várakozás volt az euro gyorsabb bevezetésével

kapcsolatosan .

A Jegybank elnöke a szabályozási eszközök tekintetében elmondta, hogy annak van

eszköze, akinek jogköre is van. Megállapítja, hogy a Kormánynak vannak eszköze i

és nyilvánvalóan az Országgyűlésnek, de sem a Jegybanknak, de még a PSZÁF—ne k

is nagyon korlátozott szabályozási lehet őségei vannak.

Megállapítja a Jegybank elnök azt is, hogy pusztán szabályozási eszközökkel egyik

országban sem tudták sikeresen megoldani, legfeljebb csökkenteni a devizahitelezé s

problémáját. Az igazi megoldást alacsony inflációhoz kapcsolódó alacsony

kamatokban jelölte meg .

Az Albizottság munkatervének megfelelően a PSZÁF jelenlegi és volt

elnökeinek meghallgatására kerített sort, amelynek kapcsán Farkas István volt

PSZÁF elnök és dr. Szász Károly jelenlegi PSZÁF elnök kapott lehetőséget

álláspontja kifejtésére .

Farkas István volt PSZÁF elnök tendenciózusnak minősítette az Albizottság által

elfogadott első kérdést, nevezetesen azt, hogy a Kormánynak milyen szabályozás i

eszközei voltak és miért nem védte meg a bankároktól, a bankoktól az embereket ?

Kifejtette azt is, hogy a szabályozási eszközök lehetősége nem korlátlan, hiszen pl . :

nem lehet beleszólni a magánjogi szerződésekbe .

Korlátként jelenik meg még a teljes konvergencia bevezetése és a versenyszabályok

is. Megállapítja, hogy alapvető szabályozási eszköznek a törvényt kell tekinteni, e z

pedig a Parlament hatásköre .
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A másik szabályozási kör a monetáris szabályozás, ez valóban olyan, ami azonna l

működik. A devizahitelek volumenének megnövekedésében az alapvető okot a

kamatkülönbségek okozták alapvetően, de e mellett a forint irreálisan er ős helyzete

is közrejátszott .

A kérdések és hozzászólások után Farkas István a PSZÁF volt elnöke elmondja ,

hogy a bankok nem adtak teljes körű tájékoztatást és a pénzügyi szektorban

dolgozó közvetítők szerepe is nagyban megjelent a lakosság által vállalt kockázatok

tekintetében. A hatósági szerepkör vonatkozásában leszögezte, hogy más a szerepe

az MNB-nek és más a Felügyeletnek, függetlenül attól, hogy milyen megoldásoka t

alkalmaznak egyes országokban .

Ahhoz, hogy a Felügyeletnek mire van hatásköre és ezekkel élhesse n

jogszabályokban pontosan és precízen leírt feltételeknek kell teljesülni . A Felügyelet

ugyanis jogszabály alkalmazó . A GDP védelmével kapcsolatosan megállapítja, nem

gondolja, hogy ez a dolog motiválta a döntéshozókat, de tény a devizahitelezé s

GDP-re vonatkozó kedvez ő hatása.

Dr. Szász Károly jelenlegi PSZÁF elnök részletes anyagot készített és nyújtott b e

az Albizottság részére, amelyben a 2002 . év és 2010. év közötti időszak

legfontosabb intézkedéseit és eseményeit mutatja be a deviza-eladósodottság

tárgyában .

Azt állítja, hogy a Felügyelet különböző lépéseket tett évről évre, amelyek sorá n

egyértelmű, hogy a Felügyelet kompetenciája ebben a kérdésben is fokozatosan

tágult és a folyamat vége felé már egészen másként foglalkozott az eseményekkel,

mint a folyam elején.

Utal arra a PSZÁF elnöke, hogy különböző útmutatókkal, ajánlásokkal próbáltá k

befolyásolni a viszonyokat, de mint ahogy ez a kialakult probléma nagyságból

látszik nem sok sikerrel, amelynek oka a kompetenciákban é s

szabályozásproblémákban keresend ő .
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Az ellenőrzések vonatkozásában leszögezte, hogy a Felügyelet 2005-ben és 2008-

ban végzett alapvetően fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, de ezek csak a

tájékoztatásra voltak alkalmasak . Elmondja, hogy valójában nem csak

Magyarországon, hanem Európában mindenhol arra irányították rá a figyelmet ,

hogy hatékonyabbá kell tenni a mikro-és makroprudenciális felügyeletért

felelősséget vállaló szereplők, hatóságok közötti együttműködést .

A Felügyelet működésével kapcsolatosan megemlíti, hogy az gyakorlatila g

kormányhivatallá lett visszaminősítve, és igazán jogszabály-véleményezési joga volt,

azaz sokkal alárendeltebb szerepe volt, min amilyen 2004 . év előtt vagy amilye n

most .

Képviselői kérdésekre válaszolva, miszerint az Államnak hatalmában állt voln a

megakadályozni a devizahitelezést úgy válaszolt, hogy erre nem lett volna szükség ,

hogy ha az Állam egy sokkal szigorúbb és fegyelmezettebb költségvetési politiká t

folytatott volna .

Véleménye szerint a jegybanki eszköztár lehetett volna alkalmas a szabályozások

szigorítására, a Felügyeletnek jelzést kellett volna adnia.

A lakáshitelezés GDP-re való hatásával kapcsolatosan kifejtette, hogy ez a

devizahitelezés hozzájárult a gazdasági növekedéshez, hozzájárult a GD P

növeléshez .

A kérdések és felvetések kapcsán a PSZÁF elnöke az árfolyamkockázat i

biztosítással kapcsolatban kifejti, hogy itt kétféle termékr ől kell beszélni,

nevezetesen az egyik termék a viszonylag stabil havi törleszt ő-részletek

megvásárlása, aminek nyilván magasabb az ára, a másik a konkrét árfolyamr a

vonatkozik, illetve árfolyamkockázatra, ami ugyancsak megdrágítja a hiteleket .
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A biztosításokról egyébként megállapítja, hogy ha a havi törleszt ő részleteket ki

akarjuk egyenlíteni, illetőleg az árfolyamkockázatot csökkenteni az pontosan

annyiba fog kerülni, mint amekkora kamatkülönbözet van a két deviza között .

A PSZÁF elnöke még kifejti véleményét azzal kapcsolatban, hogy fel-fel lángolna k

azok a vélemények, amelyek felvetik, hogy a bankok nem is devizában adósodtak e l

és nem devizában finanszírozzák magukat a devizahitelezésnél, hanem forintban .

Ennek a cáfolata és lehetetlensége jelenik meg az elnök hozzászólásában .

Az Albizottság munkatervének megfelelően a meghallgatások sorát a Magyar

Bankszövetség volt és jelenlegi elnökeinek meghallgatásával zárta .

Erdei Tamás a Magyar Bankszövetség volt elnöke tájékoztatójában elmondta ,

véleménye szerint a devizahitelezés kialakulásának egyértelm űen a makrogazdasági

helyzet volt az oka, monetáris és fiskális politikai okok vezettek a devizahitelezé s

nagy volumenéhez.

Álláspontja szerint a lakáshitelezésnél alkalmazott kamattámogatási rendsze r

visszaszorítása és megszűntetése miatt két választása volt a piacoknak . Az egyik,

hogy teljes mértékben leáll a jelzáloghitelezés vagy a devizahitelezés, ahol ugyan

kisebb kamat mellett, de megjelenik az árfolyamkockázat .

A forinthiteleknél jelentkezik a kamatkockázat a devizahiteleknél a kamatkockázat

mellett árfolyamkockázat is megjelenik. Az ügyfelek ezzel tisztában voltak, hiszen

kockázatfeltáró nyilatkozatot kellett alaírniuk. Megállapítja, miszerint természetes ,

hogy egy felzárkózó országnál általában a belföldi források keletkezése kisebb, min t

amit a gazdasági fejlődés megkíván, így a magyar bankrendszer is külföldr ő l

finanszírozza magát .

Elmondta azt is összefoglalóan, hogy a belföldi kamatok nagyon nagy mértékben

eltértek a világpiacon kialakult kamatokhoz képest, aminek oka az ország kockázat

az akkori költségvetési és monetáris politikának az eredménye .
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Hangsúlyozta, miszerint nem állt rendelkezésre olyan mennyiség ű belföldi forrás,

hogy ezt meg tudta volna oldani a bankrendszer a forintfinanszírozás oldaláról .

A bankok szerették volna megoldani az ügyfelek igényeinek kielégítését, de senk i

nem számíthatott a 2008-as válság bekövetkezésére . Leszögezi, hogy a véleménye

szerint a bankrendszer a saját körülményei között mindent elkövetett, hogy a

bajbajutott adósokon segítsen átütemezésekkel, futamidő hosszabbítással, de most

is megtesz mindent a Kormánnyal közösen, hogy megoldást találjanak a bajba jutot t

adósok átmeneti segítésére .

A kérdések és vélemények elhangzása után a Bankszövetség volt elnöke leszögezi ,

miszerint véleménye szerint megfelelő volt az ügyfelek tájékoztatása és a mai napig

fenntartja a véleményét abban a vonatkozásban, hogy nem volt reális veszély arra,

hogy 2008 őszétől ilyen mértékű kilengés bekövetkezhet, és biztos abban, hogy e z

nem fog a világ végéig tartani, ez egy átmeneti idő szak.

Arra a felvetésre, miszerint csak az ügyfélnek van kockázata a volt elnö k

megjegyezte, hogy a bankok a vesztesek a 13-15%-os mértékű nem fizetésekben,

azaz ez az ő kockázatuk.

Felcsúti Péter a Magyar Bankszövetség volt elnökének tájékoztatójában csak

kiegészíti Erdei Tamás nyilatkozatát azzal, hogy 2000-ben olyan gazdaságpolitika i

döntés született, miszerint a belföldi fogyasztás felpörgetésével kell ellensúlyozni a

külföldi piaci lehetőségek beszűkülését . Ez automatikusan eladósodást jelent . Az

eladósodást valakinek finanszírozni kell és ehhez források is kellenek.

Igaznak tartja, hogy a devizában való hitelezés mindig kockázatosabb, mint a

belföldi valutában való hitelezés, de ilyen nagyságú probléma kialakulására reálisan

senki nem számított.

A kérdések után a Bankszövetség volt elnöke elmondta, hogy 2006-ig volt eg y

konvergencia-program Magyarországon, azaz összpolitikai egyetértés volt abban ,
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miszerint mielőbb csatlakozni kell az Euro zónához. Ha ez így alakult volna a

devizahitelezés tekintetében 5-6 éves árfolyamkockázati id őszakról kellett volna

beszélni .

A bankrendszernek 2006-ig nem volt oka arra, hogy kételkedjen abban, jó irányba n

haladnak a dolgok és egy értelmezhető kockázat belátható időn belül meg fog

szűnni.

Dr. Patai Mihály, a Bankszövetség elnökének tájékoztatója.

A Bankszövetség elnöke elmondta, ma már teljesen más a bankolás, mint néhán y

évvel ezelőtt. Három szempontra hívja fel az Albizottság figyelmét, amelyek közü l

az első kettő nemzetközi jellegű egy pedig magyar specifikus .

Álláspontja szerint a 90-es évek elejét ől 2007-ig a világgazdaság egyik legszeb b

ciklusa volt, amely növekedést jelentett tőke és likviditásbőség volt a világban é s

ennek egyik megnyilvánulása, ami Magyarországon is történt . Napjainkban sokkal

kevesebb a tőke és a likviditásban is fontos változások következtek be .

Megváltozott a szabályozási környezet a bankrendszerben, a világban é s

Magyarországon is . Megváltozik a fogyasztók és ügyfelek szerepe is, az ügyfele k

érdekérvényesítése erősebb lesz.

A mondandója harmadik aspektusát a devizahitelezéssel kapcsolatosan fejti ki ,

amelyben megállapítja, hogy nagyon sok hibát követtünk el, ő személy szerint is so k

hibát követett el, de soha nem tett a magyar bankrendszer olyat, amely ne szolgált a

volna a Magyar Társadalom érdekeit .

Leszögezi, hogy Ő két hibát egyértelműen elkövetett, hogy nem gondolt arra, hogy

az árfolyam-ingadozások ilyen nagymértékűek lesznek és azt sem gondolta, hogy a

svájci frankhitelezés nem szakmai probléma.
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Elmondta, a Magyar Bankszövetség elnökeként közreműködött abban, hogy a

Bankszövetség átlépve saját árnyékát elkészített egy javaslatot a Kormány számára,

amelyben óriási terheket vállaltak a kérdések megoldása érdekében .

Az Albizottság további felvetések alapján meghallgatta még Sudár Istvánt, a

Devizakárosultakat Tömörítő Civil Szervezet vezetőjét, aki elmondta megoldás t

szeretnénk a devizahitelesek nevében, fenntartva azt a lehet őséget, hogy ha a

megoldás megvan, célszerű és kell is megkeresni a felelősöket.

Kiemelte, hogy a bank vezetői, illetve a PSZÁF vezetői is elmondták, hogy nem

készültek erre, nem tudhatták, hogy a devizahitelezés kapcsán ilyen problémák

keletkeznek. Akkor a hitelfelvevők hogyan készülhettek volna erre feL? Honnan

tudhatták volna azt, hogy ilyen problémák lesznek, mikor a bankvezet őknek

minden adat a rendelkezésére állt, hogy milyen következményei lesznek a túlzot t

devizaeladósodásnak? Kijelentette a devizahitelesek nem az adófizetők pénzéből

szeretnék a megoldást és a probléma rendezését, hanem kizárólag és kimondotta n

csak a banki extraprofit terhére .

Ezt követően az albizottság lezárta a meghallgatásokat és a következő ülésére az

eddigi munkáról készült összefoglaló jelentés tárgyalását tűzte ki célul .

Amit az összefoglalóban a meghallgatásokról rögzíteni kell az nem más, mint az ,

hogy az Albizottság számára kirajzolódott a háztartások devizában történő

eladósodásának kérdésköre részletesen és megállapításra kerültek olyan

következtetések, amelyek az összefoglaló végén a felel ősségi kérdésköröket

részletezik

Ahhoz azonban, hogy szakmai alapossággal megvizsgáljuk a tényleges történéseket

és elemeit szükség van egy független szakért ői összefoglalóra a túlzott eladósodás

tényelemeit és kísérő folyamatait illetően.
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3. Szakértői összefoglaló a háztartások devizában történő túlzott

eladósodottságának tényelemesről és a kísérőfolyamatokról.

A. A lakosság, a vállalati szféra és az állami szektor

devizafinanszírozása közti eltérések

A devizalapú finanszírozás/eladósodás nem specifikusan magyarországi jelenség ,

Európa több országában is jelentős felfutása volt tapasztalható az ezredfordulótól

kezdődően, mint azt az Európai Rendszerkockázati Tanács (ESRB : European

Systemic Risk Board) 2011 . novemberben, az EU hivatalos lapjában megjelen t

ajánlásából származó két ábra is mutatja:

A lakosságnak és a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek arány a
az összes nyújtott hiteleken belül az Európai Unióban 2011 . áprilisában
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A hitelintézetek által nyújtott devizahiteleken belül az euróban, ill . más devizában (elsődlegesen CHF)
denominált hitelek megoszlása az Európai Unióban 2011 . áprilisába n

m euro

	

q others F X

A fenti két ábra alapján ugyanakkor megkapjuk a legfontosabb indikációkat arra ,

hogy miért éppen Magyarország esetében vált rendszerszint ű , a reálgazdasagot es a

gazdaságpolitikát is bénító problémává a lakossági devizahitelezés :

3 A hasonló, vagy esetenként még magasabb devizahitel-arányt mutató többi

KKE-országhoz (Lettországhoz, Litvániához, Bulgáriához) képest alapvető

eltérések vannak az árfolyamrendszerben .

Miközben a nevezett országokban az euróhoz kötött sz űk sávos vagy mere v

árfolyamrezsimek miatt kezdetektől explicit rendszerkockázati dimenziót

hordozott a devizahitelezés, addig Magyarországon 2001 . év és 2008. év

között széles (±15%-os) sávos árfolyamrögzítés volt, majd 2008 . év

tavaszától rugalmas árfolyamrendszer került bevezetésre .

Az euróhoz szorosan kötött árfolyamrendszerben felvett euró hitelné l

minden szereplő számára a kezdetektől világos, hogy az árfolyamrendsze r

radikális változása vagy összeomlása a hitelekhez kapcsolódó lakossági é s

banki kockázatokat drasztikusan növelné .

i
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Ez azonban külső sokkok (mint a 2008-as válság) esetén az árfolyamrendsze r

fenntartásához szükséges költségvetési alkalmazkodás társadalm i

elfogadottságára is pozitív hatással van, miként azt a balti országok esetébe n

meg is tapasztalhattuk. Magyarország esetében viszont az összetétel

csapdájának jól ismert jelensége áll elő: egyéni szinten mindenki a haszno k

(devizahitelek

	

költségelőnyei,

	

bankpiaci

	

térnyerési

	

lehetőségek)

kiaknázásában,

	

kvázi

	

privatizálásában

	

érdekelt,

	

miközben

	

a

rendszerkockázatok óhatatlanul társadalmiasulnak.

3 További fontos eltérés mutatkozik a már említett országokhoz képest a

lakossági devizajövedelmekben. Magyarország esetében nagyságrendekkel

kisebb a külföldön dolgozó vendégmunkások által hazautalt deviza aránya ,

mint pl. Romániában, ahol ezek a bevételek a háztartások szintjén a

devizahitelek árfolyamkockázatával szemben természetes védettsége t

generálhatnak

3 Miközben a hozzánk hasonló devizahitelezési aránnyal bíró országokban a

devizahitelezés dominánsan euróban (vagy euró alapon) zajlott, aközben

Magyarországon nagyon magas az egyéb devizák (els ősorban svájci frank)

aránya. A svájci frank alapú hitelek problémájával szintén küzdő

Lengyelországban és Ausztriában ugyanakkor a teljes devizaadósság aránya a

magyarországinak csak a felét, illetve negyedét éri el .

Összefoglalva tehát Európán belüli különleges pozíciónk jellemzőit: a

természetes fedezettség szinte teljes hiánya, a nem explici t

rendszerkockázatok és a magas svájci frank arány a meghatározóak .

Mindehhez párosul a magyar gazdaság külfölddel szembeni vagyoni pozíciój a

(2011. év őszén 200 milliárd euró feletti teljes külső kötelezettség, és 50 milliárd

euró körüli nettó külső adósságállomány) .
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Tisztázni kell azt is, hogy melyek a legfontosabb eltérések a lakosság, ill . a deviza- ,

vagy deviza alapú finanszírozásban szintén érintett egyéb hazai szektorok (ne m

pénzügyi vállalatok, közszféra) helyzete között .

Itt három plusz egy kérdés bír kiemelt jelentőséggel: a kamat meghatározási módja,

a refinanszírozás jellege, a kockázatészlelés elvárható szintjének eltérése, továbbá az

érvényesíthető hitelfedezet társadalmilag érzékeny volta.

3 A változó kamatozású, többféle devizában elérhető tőkepiaci (hosszu

futamidejű) finanszírozás az 1980-as évek végétől, az ún. xenopiacok

felfutásával párhozamosan, az e piacon domináns londoni bankházak egyi k

meghatározó termék innovációjaként világszerte elterjedt a bankközi

piacokon és a nagyvállalati hitelezésben.

A konstrukció lényege, hogy a kamatozó periódusok (tipikusan 3 vagy 6

hónap) elején az aktuális pénzpiaci feltételeket tükröz ő referencia

kamatlábakhoz igazítják a kamatbázist, amelyhez a futamid ő alatt nem

változó, a konkrét adós hitelfelvételkor megbecsült bonitását tükröz ő

kamatfelár adódik hozzá . Leggyakrabban a számos pénznemben (USD ,

EUR, C, JPY, stb .) jegyzett londoni bankközi kamatláb, az ún . LIBOR

szolgál a kamatbázis meghatározására .

E konstrukciók az ugyanezeken a piacokon szintén elérhető professzionális

kockázatmenedzselési technikákkal (különféle kamat, ill. devizafedezeti

ügyletekkel) párosítva az adós számára legkedvez őbb pénznem/kamatozási

mód portfóliók felépítését és folyamatos illesztését is lehetővé teszik. A

magyar állam már évtizedek óta fedezi küls ő forrásszükségletét hasonló elven

kibocsátott kötvények révén, és azok kockázatmenedzsmentje keretében i s

hasonló eszközöket használt és módszereket követett előbb az MNB, majd

idővel a feladatokat átvevő ÁKK.
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A hazai vállalati szektorban ugyanakkor a 90-es évek második felétől

kezdődően jelent meg előbb a forint kamatbázishoz (BUBOR), majd a 2001-

es devizaliberalizációt követően a devizakamatok bázisához kötött hitelezés .

Nagy, és sajnos teljes mértékben tisztázatlan kérdés ugyanakkor, hogy a

lakosság devizaalapú jelzáloghiteleinek ezredfordulót követ ő megjelenésekor

miért nem álltak elő a piac szereplői hasonló termékkel, ill . a szintén reáli s

alternatívának tekinthető rögzített (teljes) kamatterhű konstrukciókkal?6

Egyfajta eredendő bűnként értelmezhető az a tény, hogy a kamatozás

megváltoztatásának lehetőségét az esetek széles körére alkalmazható, „gumi ”

klauzulákkal bástyázták alá a bankok által megfogalmazott szerz ődéses

konstrukciók

Figyelemre méltó tény, hogy az ebb ől származó mai valós problémákat már-

már látnokszerűen detektálta a Magyar Nemzeti Bank 2004. áprilisi Stabilitás i

Jelentésében megjelent rövid tanulmány: „Ha a bank nem köti referencia -

kamatlábhoz a viszonylag hamar átárazódó termékét, akkor a romló forrásbevonási

költségek tejesen átterhelhetőek a hitelfelvevőre, aki a hosszú l járatú hitele alatt

kiszolgáltatottá válik a hitelezőnek.” Az e problémát reflektáló, a referencia-

kamat bázist vagy rögzített kamatot előíró jogszabály megszületése azonban

ezt követően még 7,5 (!) éven át, egészen 2011 . év végéig váratott magára.

6 Konkrét, tényszerű támpontok hiányában csak a bankok akkori információit, várakozásait és érdekeit leképez ő logikai megfontolásokka l

kísérletezhetünk a hosszabb id őszakokra fixen rögzített teljes kamatterh ű devizahitelek hiányának okát firtató kérdés megválaszolás a
során :

a) Az ezredforduló környékén az összes vezet ő devizában történelmileg kirívóan alacsony pénzpiaci kamatok és a hosszab b

lejáratokon emelked ő hozamgörbék voltak jellemz őek . Lejárati prémiumok (egyfajta likviditási kompenzáció) létezése esetén a
hosszabb távú refinanszírozáshoz bevonható fix források a teljes futamid ő során várhatóan többletköltséggel jártak volna úgy a
bank, mind a végső soron finanszírozott lakossági ügyfelek számára .

b) Emelked ő hozamgörbe esetén rögzített kamatozásnál az első fizetend ő ügyfélrészlet bizonyosan magasabb, ami ellentéte s
lehetett volna a piaci térnyerésben érdekelt bankok üzleti érdekeivel . E kontextusban az alkalmazott kamatok megcélzott

kamatmarzs-tartalma is fontos körülmény lehet .
c) A fix kamatozás erősen megkötötte volna a bankok kezét a refinanszírozási menedzsment során . Az így nyert szabadságo t

viszont a rugalmas kockázatmenedzsment és ésszer ű forrásdiverzifikáció mellett arra is felhasználhatták, hogy való s
forrásköltségüket és forráskockázatukat egymás el ől, de az ügyfelek és a szabályozó hatóságok el ő l is elrejtsék .

d) A bankrendszer felelő s vezetői — a pénzvilágban akkoriban világszerte domináns gondolkodásmóddal összhangban —
valószín ű leg megbíztak az akkoriban sikeresnek tű n ő great moderation stabilizációs politika (alacsony infláció mellett i s
mérsékl ő dő kilengés ű üzleti ciklusok, és emellett számottev ő gazdasági növekedés a fejlett ipari országokban )
fenntarthatóságában .
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3 A nagyobb összegű egyedi hitelkihelyezések mögé a bankok mindig konkrét

forrásokat csoportosítanak, e nélkül azok megfelelő kockázati árazása nem is

volna lehetséges .

Más a helyzet azonban a retail szektorban, ahol standardizált termékekke l

kell megjelenni. Itt a refinanszírozási csatornák széles skálája jöhet szóba (pl .

devizakötvények kibocsátása, anyabanki betétek kölcsönvétele, nemzetköz i

bankpiaci források bevonása, forintforrások devizalapra szintetizálása, stb .) ,

melyek között az egyoldalúan kamatváltoztatás lehetősége mellett a banko k

szabad átjárást kaptak. Ezzel szoros összefüggésben a visszafizetést garantáló

jövedelmekhez kapcsolódó egyedi kockázatok vizsgálata háttérbe szorult, és

átvette helyét az ingatlanbiztosíték értékelési tartaléka, ill . a hitel

ingatlanfedezeti hányada . Bármennyire természetesnek tűnik is mindez, van

azért egy fontos hátulütő je: a választott refinanszírozási mix maga is

költségsokkok hordozója lehet, melyek ügyfelekre történ ő továbbhárítása a

bankok legelemibb érdeke, és legkézenfekv őbb reakciója .'

3 A devizafinanszírozáshoz kapcsolódó kockázatok észlelése teré n

természetesen nagy különbségek mutatkoznak az egyes szektorok között . A

magyar állam külön szervezettel (ÁKK) rendelkezik erre a feladatra, a z

önkormányzatok és a nagyobb vállalatok pedig professzionális tanácsadók

segítségét kérhették (és sok esetben kérték is) a hasonló finanszírozás i

döntéseik meghozatala előtt .

Pitz-Schepp (2011) ökonometriai módszerekkel is kimutatja, hogy a lakosság svájci frank alapú jelzáloghiteleinek árazásakor négy
kézenfekv ő költségdimenzió azonosítható szignifikánsan, és a megfelel ő el őjellel : a referencia kamat (CHF LIBOR) értéke, az ország szuverén
adóskockázatát tükröző CDS felár, a hitelportfólió minőségének romlása és az állami elvonások (benne kiemelten a banki különad ó
terhekkel) .
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A kisebb hazai vállatokról ugyanez már nem mondható el . Sok esetben a

költségverseny tolta el őket a devizafinanszírozás irányába, ugyanakko r

viszont egészen elképesztő carry trade spekulációk sem voltak ritkák a válság

előtti hazai gyakorlatban.' A kockázatok tudatosulása ebben a körben

meglehetősen alacsony mértékű .

A lakosság esetében a helyzet még rosszabb . A pénzügyi kultúra alacsony

szintje (közoktatási hiányosságok) és a konkrét szerződések jellemzőit illető

alulinformáltság együttesen tragikusan gyanútlanná és védtelenné tették a

lakossági hitelfelvevők javát.

Közismert tény, hogy a lakosság nagy része a kamatszámítás elemi szabályai t

sem ismeri, és fogalma sincs a különféle törlesztési struktúrák sajátosságairól ,

nemhogy azoknak a gazdasági és pénzpiaci folyamatoknak a természetér ő l,

amelyek mentén a megkötött hitelszerz ődések a banki kamatmódosítást

lehetővé tették. Ebben a közegben a pénzügyi paternalizmus modern

formáinak alkalmazása mellett megfontolásra érdemes érvek szólhattak

volna9

3 Társadalmi hatásaiban egymáshoz talán nem is mérhet ő jelenség, ha bedő lt

vállalati hitelek miatt bevont banki fedezetek körét a ténylegesen lakott

lakossági ingatlanokon foganatosított végrehajtások tömeges megjelenéséve l

vetjük össze .

A rendelkezésre álló ingatlanfedezetek érvényesítése jól körülhatárolható

egyedi esetekben még talán megoldást jelenthetett volna a bedőlt hitelekre . A

válság hatására azonban tömeges kilakoltatások fenyegettek az ingatlanpiac

általános mélyrepülése közepette .

s Ezen ügyletek során a vállalkozás állóeszközeinek és/vagy ingatlanvagyonának fedezete mellett felvett CHF (esetleg JPY, EUR vagy USD )
hitelforrásokat a magasabb kamatot fizet ő, ámde árfolyamkockázattal terhelt devizákban (pl . török lírában, vagy egyszer űen forintban )
fektették be, és ehhez a bankok partnerek voltak.

A vonatkozó pénzügyi viselkedéstani aspektusokat, ill . a pénzügyi paternalizmus kapcsolódó megfontolásait és lehetőségeit tárgyalja

Szabó Zoltán (2010) .
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A közelmúltig érvényes hazai erőviszonyokat önmagában is jól jellemzi, hogy

ez az implicit rendszerkockázat a válság hatására nem a bankok bed őlésének

esélyeként, hanem az ügyfelek tömeges ellehetetlenülésével fenyegető

társadalompolitikai krízisként exponálódott .

Persze akármilyen erősek is az egyes retail ügyfeleikkel szemben a bankok, ez

a társadalmi csapda azért őket is szorítja, és a belőle való mielőbbi kilábalás

nekik is elemi érdekük a banki különadó és a kedvezményes végtörlesztés i

lehetőség számukra sokkoló hatásától függetlenül is .

B. A deviza alapú eladósodás gazdaságilag racionális motívumai mikro

szinten

Az új évezred elején lezajlott külső újra-eladósodás folyamata meglehetősen

komplex jelenség, melyben az elmúlt néhány évtized hazai gazdaság- é s

társadalomfejlődésének számos sajátossága egymással kölcsönhatásban játszott

meghatározó szerepet. Tőszavakban: az angolszász magánfogyasztási minták,

nyugat-európai típusú társadalmi biztonság iránti igény és a dél-európai típus ú

teljesítmények tartós összeegyeztethetetlensége ; az iméntieket forszírozó — ma már

láthatóan — fenntarthatatlan üzleti modellek és hatalmi politikák ; a tőkeakkumuláció

hiányosságai és a megtakarítások alacsony aránya — összefüggésben a rezsikiadáso k

magas arányával, mely utóbbit részben az erőfölényes piacok, részben az alacsony

jövedelmek predeterminálnak .

A komplex problémakör legalább mozaikszerű felfejtéséhez a legkézenfekvőbb

kiindulópontot az eladósodás racionális motívumainak számbevétele jelenti ,

nevezetesen az elvárt devizakockázati prémium létezése, ill. ténylegesen realizálódó

lejárati kamatprémium Magyarország esetében nemzetközi összevetésben

kiemelkedően kedvezőtlen tulajdonságai .
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E két tényező önmagában is a forint alapú hitelektől a devizahitelek irányába tereli a

racionális hitelfelvevőket.

Ehhez társul még azonban egy a piaci alapú banki forintkamatok szintjéből eredő

racionális motiváció (konkrétan azok józan tervezés mellett megfizethetetlenül

magas szintje), valamint a hitelek iránti igény intenzitása, mely utóbbi tényez őt

aligha lehet megérteni a hazai lakáshelyzet és lakáspolitika kontúrjainak felvázolás a

nélkül.

3 Két, azonos osztályba tartozó, de eltérő denominációjú pénzügyi eszköz (pl .

azonos hátralévő futamidejű államkötvény vagy bankbetét) esetében a

fedezetlen kamatparitás szerint az árfolyam várható változása kompenzálja a

hozameltéréseket. Amennyiben azonban az egyik eszköz addicionális (pl .

default vagy likviditási) kockázattal rendelkezik, akkor a befektetők azon egy

kompenzációt, a szakmában kockázati prémiumnak nevezet t

hozamkomponenst is elvárnak

Ez azonban azt is jelenti, hogy a várható leértékelődés a kamatkülönbségnél

kisebb. Egy példával szemléltetve : amennyiben a magyar államkötvény 8%, a

német viszont 2% éves hozamot fizet, akkor azonos kockázat esetében a

forint euróval szembeni 6%-os várható leértékelődése (egyfajta várt

tőkeveszteség) kompenzálja a magasabb folyó jövedelmet .

Ha azonban a magyar kötvények esetében magasabb a kockázat, és a

befektetők mondjuk 4% kockázati prémiumot várnak el a forintban

denominált papírtól, akkor a várható leértékelődés már csak 2% . A

devizában eladósodó magyar aktorok oldaláról szemlélve ugyan kockázati

prémium létezése egyfajta költségmegtakarítást ígér, hiszen a várhat ó

árfolyamoldali veszteség kisebb, mint a kamatmegtakarítás .

38



Hosszabb lejáratú hitelkonstrukciók esetében ráadásul a kamatmegtakarítás a

teljes fennálló tőketartozásra vetül, míg az árfolyamoldali veszteség mindig

csak az aktuálisan fizetett kamatot és tőketörlesztést terheli. Mindeközben

persze a teljes fennálló adósság is átértékel ődik, de alapértelmezésben nem

válik esedékessé. Mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a gyakorlat i

tapasztalatok szerint rugalmas árfolyamrendszerben utólag jellemz ően nem

szokott bekövetkezni a kamateltéréseket kompenzáló árfolyamváltozás, s őt

inkább a magasabb kamatot fizető pénzek szoktak felértékelődni.

A pénzügyi piacok professzionális szereplői hatalmas tételekben igyekeznek

ezt a gyakorlati megfigyelést kiaknázni a korábban már említett carry trad e

stratégia keretében .

Tudni kell azonban mindezek mellett azt is, hogy carry trade komoly

kockázattal jár: bár a magasabb kamatú pénz az id őszakok többségében nem

értékelődik le, de előre nem meghatározható időközönként azért az aktuális

időszak kamateltérést messze túlkompenzáló árfolyamveszteségek is b e

szoktak következni. A pénzügyi piacok profi aktorai ezt tudva általába n

tartalékolnak is tőkét, de egy deviza alapú lakáshitelét a folyó jövedelmét

kifeszítve törlesztő adós számára a hasonló időszakok végzetesek tudnak

lenni.

Kevesen voltak olyan előrelátók, hogy a devizahitelük forinthitelhez mér t

törlesztési megtakarításaiból biztonsági tartalékot képezzenek . De még ha így

is tettek volna, a 2008 ősze óta bekövetkezett árfolyamváltozások tartósság a

és mértéke együttesen akkor is gyilkos erővel rendíthették volna meg a

törlesztési képességüket .
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3 A téma szempontjából kiemelten fontos, ugyanakkor a pénzügy i

közgazdaságtan sokat kutatott kérdése a különböző futamidejű

kamatok/hozamok összefüggése, szakszóval a hozamgörbe kérdésköre. A

legegyszerűbb, és a gyakorlatban is leginkább használt megközelítés a

hozamgörbe várakozási hipotézise, 10 mely a hozamgörbe arbitrázs -

mentességét implikálja. Eszerint hosszabb időszakot szemlélve (statisztikai

értelemben, és előretekintő szemléletben) mindegy hogy változó vagy

rögzített kamatra adósodunk el, mert a jövőbeni pénzpiaci kamatok átlaga

meg fog egyezni a mai tőkepiaci kamattal.

A kamatozási mód megválasztásánál az adósságszolgálatra felhasználható

bevételeink jellege adhat támpontot . Ha jövedelmeink prociklikusak, ll akkor

érdemesebb lehet változó kamatot választanunk, ha viszont rugalmatlanok,

akkor a rögzített kamatozás lehet az ajánlatosabb . 12 A gyakorlatban azonban

a hozamgörbe az esetek nagy többségében emelked ő, ami arra utal, hogy a

pénzük forgatásáról hosszabb időre lemondó befektetők elvárnak egyfajta

kompenzációt . Ezt a komponenst a szakma lejárati (másként : likviditási vagy

határidős) kamatprémiumnak nevezi, és amennyiben ez létezik, akkor a

változó kamatra történő eladósodás olcsóbb alternatívát kínálhat a rögzített

kamatozásúnál.

Nemzetközi keresztmetszeti adatokat szemlélve ugyanakkor az is világoss á

válik, hogy egyfajta trade off létezik Ha egy pénznemben az utólag

megfigyelhető átlagos kamatprémium nagyobb, akkor ott az előre nem várt

kamatmozgások is nagyobbak.

10
EHTS : Expectations Hypothesis of the Term Structure

11 A prociklikus itt azt jelenti, hogy az üzleti ciklusokkal együtt változik : konjunktúrában emelkedik, recesszióban mérsékl ődik.

12 Világosan kell látni, hogy a kamatozás tekintetében nem létezik olyan egyértelm ű elkülönítés a kockázatmentes megoldásra, mint a
devizanem tekintetében . Egy forinthitelnek nincs árfolyamkockázata, a devizahitelnek viszont van, és teljesen világos, hogy a bevételeinktő l
eltérő hitel-devizanem választásával új kockázati dimenziót nyitunk . A kamatozási mód esetében ezek a határok jóval elmosódottabbak, a

prociklikusság is csak egyfajta ökölszabályként értelmezhető . A kamatkockázati kitettséget minimalizáló fix/változó adósságportfóli ó

meghatározása nagyon bonyolult empirikus kérdés .
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Mindezek mellett az is igaz13 , hogy a forint esetében extrém rossz a változó

kamatozás várható költségmegtakarítás és kedvez őtlen meglepetés aránya. A

forint védelmében az elmúlt évtizedben többször is végrehajtott intenzí v

jegybanki kamatemelések a változó kamatbázisú forintadósokat nagyo n

kedvezőtlenül érintették." Nem csodálkozhatunk tehát, ha a forintban

megtapasztalt kamatkockázat az éveken keresztül alig érzékelhető

árfolyamkockázatot is kedvezőbb színben tüntette fel a hitelfelvevők

számára. Ezzel szemben az aktorok (úgy bankok, mind adósok)

kockázatvállalási hajlandóságát is világosan jelzi az a tény, hogy forint helyet t

nem a már jelentős költségmegtakarítást ígérő euróra, hanem az annál mind

árfolyam- mind kamatkockázati dimenzióban extrémebb profilú svájc i

frankra esett a választás az esetek döntő többségében.

3 A forintkamatok szintje önmagában is fontos kérdés . Az euró-zón a

adósságválságához kapcsolódóan szinte naponta hallhatjuk manapság, hog y

érett, és így viszonylag alacsony potenciális növekedési rátával rendelkező

országok esetében már a 7% feletti kamatok is fenntarthatatlan pályára

helyezhetik az államadósságot, ha annak mértéke az éves bruttó haza i

jövedelem (GDP) 100%-ához közeli .

Természetesen felzárkózási pályán lév ő, gyorsabban fejlődő és valamivel

magasabb inflációjú országokban ennél magasabb kamatok is fenntarthatóak

lehetnek, miként azt épp az elmúlt két évtized hazai államadóssági pályáj a

mutatja.

Egy háztartás számára azonban 10%-ot jelentősen meghaladó kamatszint

mellett hosszabb távra (lakáshitelek esetében 20-25 évre) az éve s

összjövedelmet jelentősen meghaladó összegben eladosodni egzisztenciáli s

ongyilkossággal érhet fel.

13 Schepp Z. (2008 )
14 Emlékeztet őül : 2003 és 2008 között kétszer is előfordult, hogy az MNB egy lépésben 300 bázispontot emelt a jegybanki alapkamaton .
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Márpedig a támogatott lakáshitel konstrukcióktól eltekintve 2002. év és 2008.

év között a forintkamatok inkább tiíllépték, mint elérték ezt a

felvállalhatatlan szintet, mint azt az MNB historikus adatai is mutatják

Lakáscélú forinthitelek átlagos THM je
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Egy számszakilag egyszerű példával élve: egy évi 12%-os kamatozású hite l

havi kamatterhe annyiszor tízezer forint, ahány millió forintnyi a hitelösszeg .

5 milliós hitelnél tehát csak a havi kamatok 50 ezer forintot tesznek ki, é s

akkor még egyetlen fillér tőkét sem törlesztett az adós . Ez az esetek

többségében vállalhatatlan terhet jelent, és a felvett piaci alapú forinthitelek

alacsony száma azt is jelzi, hogy ezzel a lakosság nagyrészt tisztában is volt.

Ugyanakkor az önálló lakáshoz (pontosabban a lakhatáshoz való hozzájutás

minden ifjú generáció számára természetes igény. A 90-es években az erősen

inflatorikus pénzügyi környezet, és még az iménti ábrabelit is jelentősen

meghaladó forintkamatok, valamint az akkoriban teljesen megbízhatatla n

hazai ingatlan nyilvántartás gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítették a hitelb ő l

történő ingatlanvásárlást, a magántulajdonú bérlakások nyugat-európaiho z

hasonló rendszere pedig azóta sem alakult ki hazánkban .
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A lakásvásárlásra 2002-től néhány évig a támogatott lakáshitelek nyújtottak

reális alternatívát, e rendszer felszámolását követően viszont komolyabb

előzetes megtakarítások és/vagy családi támogatás hiányában a devizahite l

felvétele az egyetlen elérhető útja maradt.

Az évtizedes múltra visszatekintő kielégítetlen igényekre tekintettel nem lehet

csodálkozni azon, ha még a kockázatot reálisan érzékelő lakosok közül is ezt

választották."

A forinthitelek Európában kirívóan magas kamatszintje neheze n

értelmezhető a bankpiaci verseny torzi g árai, illetve a pénzügypolitikai

szabályozókörnyezet fonákságainak bemutatása nélkül.

Ezekre hamarosan ki is fogunk térni, előbb azonban álljon itt inkább a

Darvas (2011) tanulmányából kölcsönzött összehasonlítás, mely a haza i

viszonyok különleges voltát döbbenetes módon érzékelteti :

euro-area and non- ountries_ Ap,ri[ 2011.
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1s Ezzel egyáltalán nem zárjuk ki azt a nagyon is reális lehet őséget (inkább gyakorlati tényt) sem, hogy a devizahitelekb ő l vásárolt lakáso k

egyel nem hanyagolható része (közülük is főként az értékesebbek) kifejezetten spekulatív megfontolású ingatlanbefektetések volt . A z
átlagos, 5 millió forint körüli kezd ő hitelnagyság azonban nem ennek dominanciájára utal .
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Szembetűnő, hogy a háztartások még a gyakorlatilag cs ődben lévő

Görögországban is 2,5-szer alacsonyabb kamat mellett tudtak felvenn i

árfolyamkockázattól mentes, hazai pénznemben denominált jelzáloghiteleket

2011 . áprilisban, mint amilyen kamaton magyar háztartások forintban . Ehhez

tényleg minden kommentár felesleges .

3 A hazai lakáspolitika történeti kacskaringóit az Albizottság számára korábba n

már elkészített háttéranyagok is részletesen tárgyalták . Ezért itt csak egy

olyan momentum felvillantására szorítkozunk, amely e kontextusba n

általában nem, de legalábbis nem a fontosságának megfelel ő súllyal kerül elő .

Világosan ki kell emelni, hogy a saját tulajdonú lakás értéke a háztartáso k

többsége esetében egészségtelenül nagy hányadot képvisel a telje s

vagyonportfólión belül.

Sokak számára az univerzális befektetési, vagyonőrzési-továbbörökítés i

motívumok kiemelt jelentőséggel bírnak a lakáscélú ingatlan megvásárlás a

során.

Mindeközben a rendelkezésre álló, szabadon elkölthető folyó jövedelmekhez

képest még a rezsikiadások fedezése is súlyos tehertételt jelent .

Ha ehhez hozzávesszük a könnyen likviddé tehet ő pénzügyi eszközök

alacsony szintjét, vagy még általánosabban a folyó megtakarítási képessé g

gyengeségét, akkor befektetés elméleti (racionális, döntéseiben tudatos egyént

feltételeó) nézőpontból valójában egy extrém kockázatos portfólió választással van

dolgunk..

Magas remélt hoam (folyó lakbér-megtakarítás és trendszerű értéknövekmény) ,

magas várható kockádat (a buborékosodásra hajlamos ingatlanpiac nag y

visszaeséseket képes produkálni, mint azt jelenleg is látjuk), továbbá alacsony

várható likviditás kombinálódnak. Mindehhez járul még a munkaerő piaci

lehetőségeket korlátozó földrajzi/fizikai röghöz kötöttség kialakulása .
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C. A racionalitás korlátai, és a kockázatészlelés nehézségei mikro

szinten

Az előző részben a kockázatvállalás tudatosságát, illetve a teljes körű

kockázatészlelést feltételezve vázoltuk fel a devizahitelek felvétele mögötti egyén i

nézőpontot.

Most viszont arra a kérdésre keressük a választ, hogy amennyiben e feltételezések

nem, vagy csak részben állják meg helyüket, akkor mely gyakorlati jelenségek válnak

kiemelkedően fontossá, és miként módosulhatnak következtetéseink

Ennek érdekében kitérünk a hazai pénzügyi kultúra hiányosságaira, a

hitelnyújtó/hitelközvetít ő szervezetek és a hitelfelvevő ügyfél viszonyát jellemző

információs aszimmetriákra, valamint a szereplők viselkedésének néhány nem

racionális aspektusára, mely utóbbiak megértésében a pénzügyi viselkedéstan

nyújthat fogódzókat .

A kérdéskör megértéséhez nélkülözhetetlennek t űnik a kockázatokat megfelelő

súllyal előtérbe helyező társadalmi kommunikációs közeg hiányának az érzékeltetése

is .

3 A hazai lakosság legelemibb pénzügyi kérdésekben való átlago s

tájékozottsága megdöbbentően alacsony. Ennek okát az idősebb

generációknál a rendszerváltozás előtti, nagyrészt piaci-idegen pénzügyi

intézményrendszer szimplifikáltságában kereshetjük, és a pénzügyi ismerete k

általános társadalmi terjesztésének hiányában kereshetjük .

A közoktatás ugyanakkor a kétszintű bankrendszer létrejöttét követő 2,5

évtized (!) alatt sem volt képes arra, hogy ezt a nagy fontosságú társadalm i

feladatot felvállalja.
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Joggal félthetjük tehát a fiatalabb generációkat is . A hasonló kijelentése k

alátámasztására általában felmérések eredményeit szokták hivatkozni, d e

ennél talán sokkal beszédesebb az, ha idehaza is elterjedt konkrét pénzügyi

termékek és jelenségek példáján illusztráljuk a helyzetet .

A folyószámla használatának kényelmi és biztonsági el őnyei ellenére pénzes

postások tömegei viszik készpénzben házhoz a különféle nyugdíjakat, és

válnak nem ritkán rablótámadások áldozatává .

Hosszas sorok kígyóznak a postahivatalokban fizetések és nyugdíjak

kifizetését követően, sárga „csekkeket” szorongatva markukban .

A személyi kölcsönök és áruhitelek uzsora magasságú kamataik ellenére i s

rendkívül népszerűek, de a még drágább házhoz vitt gyorskölcsönökre i s

komoly igény mutatkozik még a középosztályi körben is . lb Sokan igényeltek

hitelkártyákat is annak ellenére, hogy nem csak átlag feletti, de még csak jó l

tervezhető, folyamatosan képződő szabadon elkölthető jövedelemmel sem

rendelkeztek. Az emberek nagy részét a legegyszer űbb kamatszámítás i

kérdések is megoldhatatlan feladatot jelentenek. 1
7

Így az egyetlen orientációs pont hitelfelvételnél a teljes rendszeres (általába n

havi) törlesztési teher nagysága, melyhez implicit feltevésként járul anna k

állandósága.

E feltevést más hiteltípusok (pl . forint alapú áruvásárlási vagy fogyasztás i

kölcsönök) hasonló tulajdonságai táplálják, hiszen a különféle típusok

elkülönítése ismét csak strukturált ismeretek meglétét követelné meg.

16 A szegényebb településeken elterjedt uzsora és annak egyéb alfajai más, a devizahitelezésben közvetlenül nem érintett társadalm i

rétegekben jellemzőek .

17 E sorok írójának gazdasági képzések egyetemi hallgatóinak százaival szerzett évtizedes tapasztalatai támasztják alá, hogy a probléma nem
csak a kevésbé iskolázott rétegekre jellemz ő , és alapvet ően közoktatási hiányosságokra vezethető vissza .
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3 Az előző pontban leírtak alapján nincs mit csodálkoznunk, ha a hitelnyújtó

és hitelfelvevő fél viszonyát – az erőpozíciók nyilvánvaló egyenlőtlenségén

túlmenően – komoly információs különbségek is jellemzik .

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy a banki oldalon a tájékozatlanság ,

információhiány lehetősége kizárt . Ez biztosan így is van a termékfejlesztő ,

sőt nagy valószínűséggel a döntéshozó banktisztviselők szintjén, de nem

feltétlenül igaz a deviza-alapú hiteleket tömegtermékként árusít ó

ügyintézőkre.

A kulcsfontosságú kérdés az, hogy volt-e reális esélye annak, hogy a

hitelfelvételhez kapcsolódóan a szimpla nyilatkozatok formális aláíratásá n

túlmenő tényleges kockázatfeltárás minden esetben megvalósuljon? A válasz

csak az lehet, hogy aligha .

Ehhez ugyanis egyszerre lett volna szükség szakmailag kompetens, szüksé g

esetén a közvetlen főnökei által előírt üzletpolitikai célok árnyalt

érvényesítésére képes, nagy személyes integritású ügyintézőre, és a végső

hitelfelvételi döntést csak a ténylegesen megismert kockázatok mérlegelésé t

követően meghozó ügyfélre . Nem azt állítjuk, hogy az ehhez hasonló

helyzetek kizártak, de azt feltétlenül, hogy az esetek nagy többségében ne m

voltak jellemzőek.

A haai gyakorlatban elterjedt, devizalapú, egyoldalúan változtatható kamatozás ú

hitelek valójában olyan komplexitású kockázati jellemzőkkel bírnak, ami azok

tömegtermékként való értékesítéséhez a ténylegesen rendelkezésre állónál sokkal fejletteb b

pénzügyi kultúrát kívánt volna meg .

Az információs aszimmetriák ezt annyiban tetézik, hogy a tájékozottság adott

eloszlása mellett a hitelnyújtónak egyoldalú erőfeszítését kívánják meg a való s

kockázati attitűd szempontjából adekvát hitelfelvevői döntés meghozatala

érdekében. Erre pedig vagy van érdekeltsége a hitelnyújtó félnek, vagy nincs .
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2009 . év óta, az erősen megváltozott körülmények folytán ez az érdekeltség

egyre intenzívebben megjelent . A világméretű pénzügyi-gazdasági válság 2008

őszi kitörése előtt azonban az információs aszimmetria áthidalására irányuló bank i

érdekeltség nem volt jelen . Még súlyosabb ellenérdekeltség érhető tetten azokban

az esetekben, amikor a tömegtermékként kezelt hitelt közvetít őkön keresztül

értékesítették.

E ködvetítő szervezetek ugyanis jutalékos (gyakorlatilag ügynöki) formában

dolgoztak, ami egyoldalú érdekeltséget teremtett számukra a hitel értékesítés e

során. Mivel jövedelmük a ténylegesen kiközvetített hitelek számától é s

értékétől függött, ezért ők kifejezetten ellenérdekeltek voltak a valós kockázatok

feltárásában. 1 8

Ezét' ezt az értékesítési formát a devizahiteleknél már a kezdet kezdetén meg kellett és

meg is lehetett volna tiltani.

3 A gazdasági, ill. a pénzügyi viselkedéstan számos olyan jelenséget leír,

amelyek relevánsak lehetnek a hitelfelvevői döntés irracionális dimenzióinak

feltárásakor.

A helyzetfelmérés terén mutatkozó túlzott önbizalom (overconfidence), a saját

képességek és teljesítmények átlagfelettiségének vélelmezése (overplacement), ezzel

összefüggésben a munkapiaci lehet őségekkel és a jövőbeni jövedelmekkel

kapcsolatos túlzott optimizmus, a hitelre vonatkozó nem egyértelmű (pl.

kockázati) információk elfogult, az el őzetes meggyőződést alátámasztó

értékelése (confirmation bias) és további vagy tucatnyi, a szakirodalombó l

ismert jelenség valamilyen kombinációja játszhatott szerepet a konkré t

esetekben. 19

18 Hogy a kockázatok a közvetít őknél mennyiben tudatosultak azt nehéz megítélni, de végső soron nem is fontos . Minél inkább igen ,

morálisan annál inkább megkérd őjelezhető a tevékenységük, de az éles ellenérdekeltségük a valós kockázatok ügyfelekkel történ ő
ismertetésére így is, úgy is fennáll .

19 Részletekért lásd pl . Szabó (2009)
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Ezen torzító hatásokat a bankok értékesítési gyakorlata tovább er ősítette, a

mérséklésükben ugyanakkor a fogyasztóvédelemért felel ős hatóságok fontos

lépéseket mulasztottak el. Itt kiemelten kell tárgyalnunk három kérdést : a

teljes hiteldíj mutató (TH1VI) adott kontextusban félrevezető voltát, a

halasztott törlesztésű hitelkonstrukciók ügyét, valamint a bank i

hitelreklámokat .

A teljes hiteldíj mutatót azzal a fogyasztóvédelmi szándékkal tették

kötelezővé, hogy a különböző bankok azonos osztályba sorolt

hiteltermékeinek valós költségviszonyait (árazását) összehasonlíthatóv á

tegyék. E mutató valóban jelentős segítséget nyújthat a rögzített kamatozású

(pl. fogyasztási vagy személyi) hitelek járulékos költségeinek világoss á

tételében.

Tejességgel alkalmatlan ugyanakkor a THM arra, hogy változó kamatozású,

devizaalapú hitelek ármását hasonlítsuk össze vele, és meg kevésbé arra, hogy azok tejes

futamidőre előrevetített fajlagos költségét megjelenítse .

Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy a mutató meghatározásakor csak a

legelső periódus, előre ismert kamatterhét lehet alapul venni, a későbbi

kamatváltozási lehetőségeket nem. Emellett az árfolyamoldali hatások telje s

mértékben kimaradnak belőle, azok létezésére csak egy disclamer lábjegyzet

utal.

A bankok és hitelközvetítők ugyanakkor a termékértékesítés során

kifejezetten építettek arra, hogy a forint-, ill . a deviza alapú hitelek

(utóbbiakra nézvést kedvezőbb) teljes hiteldíj-mutatóit összevetették .

Teljesen érthetetlen, hogy a felügyelő hatóságok miért tolerálták hosszú

éveken keresztül, hogy egy fogyasztóvédelmi eszközb ől a fogyasztók tudatos

megtévesztésének eszköze lett .
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A halasztott tőketörlesztésű konstrukciók egy osztályát kifejezetten azért

alakították ki a bankok, hogy a tőketörlesztési komponenst nem tartalmazó,

alacsonyabb első részletekkel fogják meg az ügyfeleket 2 °

Mindezt néhány esetben még azzal is tetézték, hogy a futamid ő elején

kedvezményes („akciós") kamatperiódusokat állítottak be, ami a leginkább a

fizetendő részletek nagyságára érzékeny hazai ügyfeleket még távolabb tolta a

későbbi valós terhek helyes felmérésétő l.

Az irracionális hitelvevői magatartás talán legszembetűnőbb példája az,

amikor az első fizetendő részlet és a futamid ő hónapjai számának szorzata

még a felvett hitel összeget sem adta ki .

Ebben az esetben kifejezetten figyelmetlennek, s őt hanyagnak kell lenni

ahhoz, hogy valaki az els ő periódus részletét tekintse a későbbi hitelterhek

tényleges indikátorának.

Másfelől viszont lehetetlen vélelmezni, hogy a bankok ne tudatosan

próbálták volna manipulálni a hitelfelvevők döntési terét ezekben a z

esetekben .

Végül nem hagyható szó nélkül a hitelreklámok ügye sem. Ezek néhány bank

esetében a fogyasztási cikkek vonatkozásában jól ismert er őszakos eladás

ösztönzési metódusokkal is versenyre keltek : nagy gyakorisággal sugárzott

TV-reklámokban infantilis szereplők nyúltak hitelekért gyakorlatilag

bármilyen cél érdekében, újsághirdetésekben viszont (de még a z

óriásplakátokon is . . .) csak nagyítóval lehetett megtalálni a kockázatokra utaló

megjegyzéseket.

Az agresszív reklámpolitika kordába tartásában szerepe lehetett volna számo s

állami intézménynek (PSZÁF, reklámfelügyeleti hatóság, Versenyhivatal), d e

20 Voltak/vannak azért a piacon olyan halasztott t őketörlesztésű konstrukciók is, amelyeket a banki kihelyezési, ill . az ügyféloldal i

kockázatok együttes mérséklése motivál. Ilyen pl . az, amikor a hitel mellé egy lakástakarék pénztári szerz ődést is kötnek, melyek állam i

támogatása a kés őbbi törlesztési terheket mérsékelheti .
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a jelek arra utalnak, hogy egyikük sem érzett kiemelt felelősséget az ügyben, a

koordinált fellépés hiányáról nem is beszélve .

Talán az lehet erre a tétova hozzáállásra a magyarázat, hogy bár eltér ő

reklámportfóliót alkalmazva, de valójában valamennyi hazai nagybank

alkalmazta ezeket a manipulatív eszközöket .

Talán egy ahhoz hasonló, jogszabályban előírt restrikció segíthetett volna,

mint amilyet a gyógyszerek reklámozása során (EU-s követelményhe z

igazodva) alkalmaznak.
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4. Az egyéni kockázatészlelést nehezítő/torzító makro körülmények

Az eddigiekben még nem szóltunk azokról a makroszint ű , intézményi és pénzügy

politikai körülményekről, amelyek az egyéni szintű korlátokhoz hozzáadódva

jelentősen nehezítették a devizahitelekhez kapcsolódó kockázatok reális észlelését ,

ill. felmérését.

Ezek három fő körbe csoportosíthatók: a fiskális és monetáris politika kedvez őtlen

elegyéről, euró bevezetésével kapcsolatos kérdés évtizedes politikai

elmaszatolásáról, valamint a hazai bankpiac eltorzult versenyhelyzetér ől lesz szó a

továbbiakban.

Sajátos intézményi körülményként e rész végén térünk ki a magannyugdijpenztara k

2008-as kötelező portfólió választásának hatásaira is .

3 A vizsgált időszakban Magyarországon a laza fiskális és szigorú monetáris

politika kombinációja érvényesült, melynek kiváltó oka a fegyelmezetlen

költségvetés volt, ugyanakkor viszont a monetáris politika az

árfolyamhatásokkal szembeni védettseg hamis illúziójának kialakításába n

játszott közre .

Elsőként emlitendő a 2002-től egyre agresszívebben növekvő államadósság ,

amely intenzív kiszorítási hatást gyakorolt a hazai megtakarítások piacain ,

jelentősen felfelé irányuló nyomást gyakorolva ezzel a forinthitele k

kamatszintjére .

Másodrészt azonban nem hanyagolható el a 2001-től közvetlen infláció s

célkitűzést követő hazai monetáris politika szerepe sem.
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Mivel a magyarországi monetáris transzmissziónak a fenti időszakban

közismerten az árfolyam volt a legfontosabb csatornája, ezért az MNB a

forint érdemi és/vagy tartós gyengüléseit tipikusan kamatemelésekke l

kompenzálta az általa alkalmazott Taylor-szabállyal összhangban .'

Ezzel az a benyomása, gyakorlati tapasztalata keletkezhetett a gazdaság i

szereplőknek, hogy a forint árfolyama bizonyos stabilitási jellemzőkkel bír, é s

a gyengülések csak átmeneti jellegűek.22 Így bár a devizafinanszírozás

irányába a felelőtlen fiskális politika orientálta a hazai adósokat, anna k

(árfolyam) kockázatával szemben látens védelmet akarva/akaratlanul mégis a

monetáris politika nyújtott nekik . Ennek tényszerű következménye az amúgy

is ttílságosan alacsony számú és túlterhelt adófizet őtől a devizaadósságot

vállaló hazai aktorok felé irányuló, burkolt jövedelem-újraelosztas .

Egészséges kiút ebből a helyzetből csak a költségvetés konszolidálásán

keresztül vezethetett, különösen az egészen elképeszt ő 2006-os deficit után.

Sajnos azonban a költségvetés 2007-2008-as „félfordulata” mellett a

lakossági hitelfelvételek dinamikája nemhogy mérsékl ődött volna, de inkább

exponenciálisan emelkedett.

Felmerül a kérdés, hogy miért nem hívta fel egyetlen politikai erő sem ebben

az időben (az állami költségvetési pozíciók részleges stabilizálásának idején ,

2007-2008-ban) arra, hogy a megszorítások nyomán romló lakosság i

pozíciókat kompenzáló, gyorsuló ütemű eladósodás fenntarthatatlan?

21 Bár fontos lenne tudni rá a választ, de nyilvánosan még sehol nem szembesítették az MNB egykori és jelenlegi döntéshozóit (Monetári s
Tanács) az MNB szakértő inek azzal az évekkel ezel ő tti kutatási eredményével, mely szerint a forint/euró árfolyam a jegybank i
kamatreakciót leíró ún . Taylor-szabály legszignifikánsabb változója, miközben az ún . optimális reakciófüggvényben nem is lenne helye ?

Szintén hasznos lenne tudni, hogy vajon az árfolyamsáv 2008 tavaszi eltörlésekor felmerült-e ez a kérdés legalább döntéshozói szinten ?

zz Ez olyannyira így van, hogy a forint euróval, ill . svájci frankkal szembeni árfolyam a kritikus id őszakban stacionernek t űnt (lásd : Darvas-
Schepp, 2007), ami szinte példátlan a nemzetközi gyakorlatban . A devizaárfolyamok ugyanis gyenge reverzív tulajdonságokka l
rendelkeznek, amit a piaci zsargon véletlen bolyongásnak (a közgazdasági-ökonometriai terminológia pedig elsőrendű integráltságnak) hív.
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Ugyanis az egyre veszélyesebb (hiszen egyre rosszabb adósoknak nyújtott)

hitelekből finanszírozott lakossági ingatlanvásárlás és fogyasztás révén a

növekedési dinamika jóval kevésbé tört meg a politikailag kiélezet t

időszakban, mint az történt volna nélküle .

Akkor a pénzügyi kockázatok vállalása tűnt a kisebb politikai árnak minden

politikai szereplő számára. Ma már tudjuk, hogy ezt kamatos kamattal kellet t

megfizetni .

3 A monetáris unió célszerűségét vizsgáló optimális valutaövezet elmélet e

ritkán jut olyan egyértelmű következtetésre, mint amilyen Magyarorszá g

esetében az ezredforduló környékén adódott .

A Magyar Nemzeti Bank 2002 . évben hozta nyilvánosságra a

számszerűsíthető hatásokat tartalmazó részletes elemzését, mely szerint a

GDP 0,7-0,9%-át kitevő éves növekedési többletünk adódhatna mintegy két

évtizeden keresztül, ha belépnénk az euro zónába.

A 2008-as konvergencia elemzés megismételt vizsgálatai ezt annyiban

pontosították, hogy a nettó haszon talán valamivel kisebb, de továbbra i s

egyértelműen pozitív .

Ugyanez az anyag rámutatott arra is, hogy az eltelt (és a mi mostan i

vizsgálatunk szempontjából is elsődlegesen releváns) időszakban kedvező és

kedvezőtlen változások egyaránt történtek, utóbbiak között a privátszerepl ők

növekvő devizaadósságát is nevesítve .

Le kell szögezni, hogy az MNB álláspontjával ellentétes vélemények ne m

kaptak hangot. 2001-ben Orbán Viktor miniszterelnök és Járai Zsigmond

jegybankelnök egyetértésben terveztek 2006-os euró bevezetést .

A Medgyessy Kormány költségvetési intézkedéseire reagálva az MNB elnök e

2003-ban már 2008-as csatlakozási lehetőséget említett, és azt 2003 . júliusban
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a kormány is hivatalos céldátumnak tűzte ki. 2004 májusában ugyanez a

kormány 2010-re módosított (bár a pénzügyminiszter 2009-et i s

elképzelhetőnek tartott) .

Gyuresány Ferenc miniszterelnökként 2005 őszéig (a vitatott költségvetésen

kívüli PPP elszámolások brüsszeli „bukásáig”) 2010-et emlegetett, ám a 200 6

nyári hivatalos Konvergencia program már semmilyen időpontot nem

tartalmazott 23

Most túl a tényen, hogy 2002 . év és 2008 . év között ezen alapvető

nemzetstratégiai kérdés társadalmasított megvitatása helyett gyakorlatilag egy

politikai bohózatot láttunk, 24 még arról sem feledkezhetünk meg, hogy

mennyiben vezethetett ez az inkonzekvens kommunikáció a kockázato k

szisztematikus alulbecsléséhez a devizahitelek szereplői (úgy a hitelfelvevők,

mind a bankok) esetében !

Ha az árfolyamváltozások volatilitását vagy az egyoldal ú

kamatváltoztatásokra késztető jövőbeni körülmények valószínűségi eloszlását

nem is mérték fel a szereplők (mert nyilván nem tették), azzal talán még az

alacsonyabban iskolázott hitelfelvevők is kalkuláltak, hogy a hitel 15-25 éves

futamidejéből mennyit tölthetünk még a forint érában .

Ha visszatekintve szemügyre vesszük az akkori kormányzati kommunikációt,

akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy az euró-irányú árfolyamkockázati

kitettség időtartamát szisztematikusan és jelentősen alulbecsülhették az aktorok .

Ugyanakkor azt látni kell, hogy a svájci frank az euróhoz (illetve korábban a

német márkához) képest nagyon stabil, 15%-nál kisebb maximális kilengésű

23 A Bajnai kormány 2009-ben már azzal hárította el az állásfoglalást a kérdésben, hogy arra a választásokat követően felálló új kormányna k

kell válaszolni . Orbán Viktor miniszterelnök 2011 januárjában beszélt err ő l explicite, és akkor 2020 előtti csatlakozást nem tartott

valószínűnek.

24 Amennyiben ugyanis valóban az lenne a célunk, hogy csatlakozzunk bármikor is az euró-övezethez, akkora célravezet ő út egy széles kör ű
társadalmi konszenzuson alapuló céldátum kijelölésén, majd a szándékok komolyságának lépésrő l lépésre történő fokozatos hitelesítésén

keresztül vezetne .
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árfolyamot mutatott évtizedeken keresztül. A válságot követően azonban

30% felettit erősödött a frank az euróhoz képest, amire nemhogy a hazai

aktorok, de gyakorlatilag a pénzügyi világ egyetlen szerepl ője sem számított .

Ezen a ponton vissza kell csatolnunk egy fontos gondolat erejéig a hazai

monetáris politika lehetőségeire: a forint svájci frankkal szemben i

árfolyamának érdemi befolyásolására egyetlen hazai szereplő sem képes ,

beleértve ebbe a nemzeti bankot is . A védettség hamis illúziója már a válsá g

kitörésének pillanatában, 2008 őszén darabokra tört.

3 A hazai bankrendszerre jellemző , miszerint a „kockázat alapú verseny győzött az

árverseny felett"25 .

Ez magába sűrit számos lényeges megfigyelést : bár a halai piacon uralkodó ,

az európai összevetésben párját ritkító kamatmarzsok széles teret engedte k

volna a jó ügyfelekért folytatandó árversenynek, ehelyett a devizahitelek

felfutásával egyre gyengébb, és igy egyre kockázatosabb ügyfélkörre l

bővültek a banki portfóliók a méretverseny közben.

Sokan értetlenül állnak a kérdés el őtt, hogy a nyugat-európai piacoko n

egymással éles árversenyben álló anyabankok leánybankjai vajon miér t

folytattak homlokegyenest ellenkez ő üzletpolitikát a magyar retail piacon ?

A választ valószínűleg a sajátos piaci erőpozíciókban kereshetjük. Az OTP

örökölt domináns pozícióját a 90-es évek magas inflációja és kamatai mellet t

egyetlen szereplő sem próbálta meg a hitelezés oldalán kikezdeni .

A Postabank is a betétek oldalán nőtte ki magát – fenntarthatatlan módon –

a második számú szereplővé.

25
Banai és Társai (2010), Várhegyi Éva témához kapcsolódó kutatása i
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A 2001-es monetáris politikai rezsimváltást, valamint a tőke-, illetve

devizapiaci deregulációt követően új perspektívák nyíltak az aktív ügyletek

oldalán, méghozzá immár regionális perspektívában.

Az OTP-nek egyedülálló méretű úgyfélköre és hálózata volt. A külföldi

tulajdonú bankoknak viszont anyabankjaikon keresztül olcsó forrásai voltak ,

amit az osztrák tulajdonú bankok esetében a hazai piacukon kialakított

frankhitelezés tapasztalatai is erősítettek.

Számukra új növekedési perspektívák nyíltak a fiókhálózatuk fejlesztésére és

ügyfélkörük bővítésére.

A tőke akkumulálásának forrása esetükben is magas nyereséghányad volt ,

akárcsak az OTP-nél .

Erősen élt az a hit is, hogy a belátható időn belül várható euró-zóna

csatlakozás elindít majd egyfajta konszolidációt, melynek folytán a nagyob b

bankok jobb eséllyel maradnak talpon a prognosztizált fúziókat é s

felvásárlásokat követően megtisztuló piacon.

A jövőbeni pozícióikat féltő hazai bankmenedzserek ezért vállaltak egyr e

növekvő ügyfélkockázatokat a piaci dinamika sodrásában a lakosság

eladósodása szempontjából különösen kritikus utolsó két évben, 2006 . év és

2008. év őszei között.

A sors fintora, hogy a többnyire magyar menedzsereket a válság kitörése óta

folyamatosan váltják fel a romeltakarítással megbízott külföldi nemzetiségű

vezetők, miközben a tevékenység súlypontja az üzletszerzéstől a workout

irányába fordít hátraarcot .
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E ponton érdemes kitérni arra a gyakran felmerülő kérdésre, hogy vajon a

Magyar Nemzeti Banknak lett volna-e eszköze annak megakadályozására ,

hogy a deviza alapú hitelek rendszerproblémává n őjék ki magukat? Ez a

kérdés a jogszabályalkotó szintjén sokkal hatékonyabban lett volna

orvosolható, azért az MNB eszköztelenségére való gyakori hivatkozás sem

teljesen állja meg a helyét .

Az érvényes jogszabályi keretek ugyanis lehetővé tették a forrásdenomináció

szerint differenciált tartalékképzési kötelezettség el őírását .

Tudni kell azonban azt is, hogy a 2004-es EU-csatlakozást követően a

kötelező tartalékokra piaci kamatot kell fizetnie a Jegybanknak . Emellett

fontos körülmény, hogy az inflációs célkövetésen alapuló, idehaza 2001-ben

bevezetett monetáris politikai rezsimben az eredetileg a bankrendszerrel

kapcsolatos prudenciális célokat szolgáló eszköznek már egy másfajta, sokka l

puhább szerepkör jut, nevezetesen a banki likviditás finomhangolása .

Ezért a banki devizaforrások megkülönböztetett kezelése csak egy olya n

komolyabb kurzusváltás keretébe illesztve működhetett volna, melynek

általánosabb célja jegybanki szemszögb ől az aktív oldali monetáris

szabályozásra való visszatérés .

A devizaforrások - akár nagyságrendileg! - nagyobb tartalékkötelezettség e

világos indikáció lehetett volna a bankok számára .

Egy hasonló lépés a hazai bankrendszer domináns szerepl őjének piac i

helyzetét erősíthette volna tovább . Ennek mérlegelése viszont nem tartozot t

az MNB feladatkörébe . Mindemellett az MNB vezetése - különösen a 2007 -

es elnökváltást követően - volt abban a helyzetben, hogy erősebb nyomást

gyakorolhatott volna a kormányzat irányába a problémák jogszabályi szintű

kezelése érdekében .

58



A probléma súlyának észlelésében ugyanis a jegybank nyilvánvalóan a

kormány előtt járt26 Paradoxnak tűnik, de a közben publikussá vált jegybank i

anyagok (lásd: Csajbók és társai 2010) szakmai érveléséb ől az

körvonalazódik, hogy az árfolyamsáv 2008 . év tavaszi eltörlése mögött

részben épp az állhatott, hogy a látens árfolyambiztonságon keresztül a

bankok fedezetlen devizahitelezését motiváló tényező megszűnjön.

Ha ez az interpretáció helyt álló, akkor az árfolyamsáv megsz űntetése

minimum 1, de inkább 2 évvel kés őbb történt a szükségesnél .

26 2007-ben Király Júlia alelnök asszony kezdeményezésére széles fókuszú kutatások indultak a bankrendszerben, ill . a pénzügyi piacoko n

felgyülemlett feszültségek vizsgálatára, melyek kés őbb, a válságkezelés id őszakában értékesen hasznosultak.
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5. A kialakult helyzet magyar szereplőinek viselkedése és ezek

minősítése

A felelősségi dimenziók kérdésköre

Az Albizottság munkájának áttekintése és összefoglalója, valamint a szakértő i

megállapítások bemutatása után jogosan vetődik fel az igény arra, hogy

megfogalmazásra kerüljenek a felelősségi viszonyok, illetve Az Alkotmányügyi

bizottság által jóváhagyott és feltett kérdések megválaszolásra kerüljenek .

Mindent megelőzően vizsgálni kell, hogy a meghatározott kérdésekre vannak-e és

milyen válaszok pontosak, illetve célszerűek voltak-e a kérdések valamennyi

vonatkozásban.

Felelősséggel azt lehet leírni, hogy a Bizottság által meghatározott kérdések egzakt

módon nem válaszolhatók meg a vizsgált viszonyok, akciók és szervezete k

vonatkozásában, de egyes, a kérdésekben foglalt felvetések körül kirajzolódtak a

pontos magatartások és talán azzal jut a jelentősnek mondható munka előbbre, ha

az általános kérdésekre történő válasz helyett a szereplők felelősségének

körvonalazása történik meg .

A felelősségi kérdéskör sommás összefoglalása talán az alábbiak szerin t

fogalmazható meg :

3 az országot a gazdaság érdekeit több oldalról megvizsgált és a körülményeke t

is figyelembe vevő gazdaságpolitikai környezetbe és ehhez szolgál ó

eszközökkel kell képviselni és nem feltétlenül a hatalomgyakorlá s

megtartásának eszközeként kell ezekre az instrumentumokra tekinteni,

(kormányzati felelősség)
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3 a létező jogszabályokat be kell tartatni, illetve szükseg esetén fejlesztem kel l

azokat, viszont nem lenne szabad hamis illúziókba ringatni a választókat . (a

magyar állam és önálló jogosítványokkal rendelkez ő független

szervezetek felelőssége) .

3 tisztességes szerződéseket kell kötni, és az elemi szakmai szabályokat be

kellene tartani (bankrendszer és Felügyelet felelőssége) ;

3 megkötött szerződéseket be kell tartani, és felnőtt emberként felelősséget kell

vállalnunk a korábbi, időközben tévesnek bizonyult döntéseinkért (adósok

felelőssége);

A továbbiakban — az Albizottság munkájára alapozva — megkíséreljük listaszer űen

osszegyűjteni mindazokat a tévedeseket és mulasztasokat, amelyeket a nevezett

szereplők elkövettek. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek jelentős része utólag vált

nyilvánvalóvá, vagy akár csak érzékelhetővé. Megértésük tehát leginkább a jövőbeni

hibák kivédésében lehet segítségünkre .
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1. A magyar kormányok és államapparátus, illetve a független

intézmények felelőssége:

3 A magyar kormányok 2002 . év és 2008. év között gyakorlatilag teljes

mértékben negligálták a lakosság deviza-alapú eladósodásának

rendszerkockázatát .

3 A 2002-től elindult felelőtlen költségvetési költekezés a kiszorít ó

hatáson keresztül közvetlenül hozzájárult a forintforrások

drágaságához .

3 A lakástámogatási rendszer változásai széles körben tették

vállalhatatlanná a forintalapú lakásfinanszírozást, és serkentették ezzel

a devizahitelek keresletét .

3 A lakosság felé irányuló kormányzati kommunikáció fókuszában

2006-ig a gazdasági növekedés stabil alapjainak, a GDP

növekedésének vagy legalább nem csökkenésének – nyilvánvalóan

nem megalapozott – hangsúlyozása és az euró belátható id őn, fél

évtizedes távlaton belüli hazai bevezetése állt, ami a privát pénzügyi

kockázatvállalásra, ezen belül a lakossági hitelfelvételre is kifejezette n

bátorítólag hatott.

3 A 2006-os költségvetési „félfordulatot” követ ően – vélhetően a

növekedési ütem (GDP) mérsékeltebb csökkenése érdekében – a

Gyuresány-kormány cinizmussal határos vaksággal szemlélte a

lakosság egyre gyorsuló ütemű eladósodását.

3 A jogszabályi környezet módosításának lehetősége fel sem merült, d e

még a veszélyekre figyelmeztető kommunikáció szintjén sem óvta a

Kormány a mind kockázatosabb körülményektől a lakosságot .
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3 A magán-nyugdíjpénztári kötelező portfólió-választás 2008 őszi

jogszabályi időzítése az erre irányuló kifejezett szándékok létezés e

esetén sem lehetett volna szerencsétlenebb .

3 A kormányok nem vették tudomásul a lakosság pénzügyi kultúrájána k

alapvető hiányosságait és nem ezen tudatosságból szemlélték a

kormányzati és független szervezetek tevékenységét .

3 A Magyar Nemzetí Bank ugyan a kormányoknál sokkal előbb

észlelte és kommunikálta is a keletkez ő rendszerkockázatokat, de

lépései nem voltak olyan erőteljesek, hogy érdemben módosítsanak a

devizahitelezésben érintett aktorok motivációján .

Nem világos, hogy a források de facto denominációja szerint markánsan

eltérő kötelező tartalékráta eszközéhez a Jegybank miért nem nyúl t

hozzá, az viszont a későbbi történések ismeretében bizonyosságga l

kijelenthető, hogy a rugalmas árfolyamrendszer 2008 tavaszi

bevezetése kései lépésnek bizonyult a devizahitelekhez kapcsolódó

motivációs tér – kockázatok megtapasztaltatásán keresztüli —

átalakítására. Az ezt megelőző években nem sikerült egyetértést teremteni e

kérdésben a Kormány és a Jegybank köpött .

3 Az inflációs célkitűzést követő monetáris rezsim 2002. évtől

kezdődően többször került konfliktusba az árfolyamcélokkal .

3 Az MNB mozgástere a passzív oldali monetáris szabályozás kerete i

közé szorult, és a kamatpolitikának az árfolyam befolyásolásá n

keresztül kifejtett hatása vált az inflációs folyamatokat leginkább

befolyásoló tényezővé. A monetáris politika látens védelmet nyújtott a

devizapasszívákkal bíró szereplőknek, és ez a tartós tapasztalat a

védettség hamis illúzióját keltette bennük az euró hazai bevezetési g

hátralévő mindössze néhány évesnek vélt időszakra nézvést is .
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3 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a teljes vizsgált

időszakban képtelennek bizonyult arra, hogy megfelelő súllyal jeleníts e

meg a fogyasztóvédelmi érdekeket a devizahitelezés folyamatában .

Még olyan eklatáns jelenségek esetében sem lépett közbe, mint

amilyen a hitelközvetítők tömeges megjelenése a devizahitelek

teritésénél, vagy a THM félrevezető alkalmazása, nem is beszélve a

manipulatív reklámok kérdéskörérő l.

A PSZÁF a jelenségekhez mérten elkeserítően erőtlen, csak a

kockázatok észlelésének dokumentálására alkalmas lépéseire csak az a

kézenfekvő magyarázat kínálkozik, hogy a szervezet vezet ői nem

akartak vagy nem mertek élesebben konfrontálódni a kormányzat i

politikával, illetőleg a bankrendszerrel .

3 A Magyar Bankszövetség funkciójának megfelelően folyamatosan

hitt a kormányzati és az egyéb állami szervezeti kommunikációnak ,

nem érezte felelősségét abban, hogy a hitelfelhasználók tájékoztatás a

arra a szintre kerüljön, amely a tényleges megfontolásokat is

felvethette .

3 A meglévő és egyre inkább markáns hitelintézeti verseny célja i

elterelték a figyelmet a működésük teréről és azokról a viszonyokról,

amelyek ezt a teret alapvetően befolyásolják.
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2 . A bankrendszer felelőssége

3 A hazai bankok úgy emelték a lakossági szektor devizahitelezését

növekedési versenyük központi termékévé, hogy kezdetektől tisztában

voltak a kockázatok aránytalan megosztásával .

A kidolgozott szerződéses megoldások eleve abból indultak ki, hogy

jelentősebb sokkok vagy rendszerszintű problémák fellépése eseté n

azokat az ügyfelekre — kritikus tömeg elérése esetén rajtuk keresztül a z

aktuális kormányra — lehessen továbbhárítani.

Tették mindezt annak tudatában, hogy az ügyfelek elsöprő

többségének nyilvánvalóan nem álltak, és nem is állhattak

rendelkezésre olyan eszközök, amelyek segítségével e kockázatokat

fedezhették volna.

A moral hazard fogalmát ez a magatartás biztosan kimeríti .

3 Az ügyfelek kockázati tájékoztatása a formális előírásoknak ugyan

megfelelt, de a ténylegesen fennálló információs aszimmetriá k

felszámolása tipikusan nem is állt a bankok szándékában .

Sőt mi több: az információs aszimmetriákra alapozva igyekezte k

versenyelőnyt szerezni a termékek valós tulajdonságait elrejt ő

konstrukciók (halasztott törlesztés, kezdeti akciós kamatid őszak, stb .) ,

és manipulatív információk, ill . reklámok alkalmazásával.

A hitelközvetítők bevonása a devizahitelek tömeges terítésébe a z

ügyfelek reális kockázati felvilágosítását olyannyira ellehetetlenítette ,

hogy az a banktulajdonosi érdeket is sértette a hitelportfóhó

minőségének szisztematikus rontásán keresztül .
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3 Az egyoldalúan változtatható hitelkamatok révén keletkez ő

forrásgazdálkodási flexibilitást a bankrendszer a működési eredmény

fokozására használta fel, de ez addicionális kockázatok beemelésével i s

együtt járt .

A nagymértékű lejárati mismatch, és a szintetikus úton előállított

devizaforrások 2007-től rohamosan fokozódó aránya csak elvétve

párosult a hitelezési aktivitás újragondolásával .

3 Bármennyire forszírozza néhány megnyilatkozó szakért ő , ill. szeretnék

adósok százezrei, a deviza-alapú hiteleket csakis akkor tekinthetnénk

hibás-terméknek, ha bizonyítani lehetne, hogy az ügyfelek vállalt

kockázatát nem kompenzálta a devizaalapú hitelfelvétel hozamakén t

interpretálható költségmegtakarítás . Bár utólag sokan érzik úgy, hogy e

kompenzáció aránytalan, és időben kedvezőtlen megoszlású volt, de a

tények, ill. az MNB folyamatosan publikált kalkulációi ezt ne m

támasztják alá egyértelműen.

Visszatekintve átlagosan nem jártak rosszabbul a devizahitelesek ( a

2011-ben bevezetett árfolyamrögzítést ől, ill. a végtörlesztési

lehetőségtől függetlenül sem), mint a forinthitelesek.

Ha pedig ma megkérdeznék a devizahitekkel pórul járt honfitársainkat

arról, hogy a devizahitelek forinthitelekhez vett kamatelőnyét mérték- e

fel rosszul, vagy inkább a vele járó kockázatokat becsülték alá, akkor

valószínűleg a nagy többség az utóbbira szavazna .

3 A bankrendszer intézményrendszere – egyes ritka kivételekt ő l

eltekintve – versenypozícióik megtartása és jövedelmez őségi érdekeik

miatt minden gátlás nélkül vette át azokat a finanszírozási technikákat,

amelyek nem minden elemükben illeszkedtek a magyar gazdaság

elemeihez, de különösen nem a hitelfelvevők viszonyaihoz .
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3 Lehetőséget teremtettek az ügyintézők és hitelközvetítők sekélyes

információ-közvetítésére és az adott esetben az ő igényeiket sem

kielégítő nyilatkozatok mögé bújva kötöttek szerződéseket majd

megkísérelték, illetve módosították is ezeket igényeiknek megfelelően.

3 Az eredményérdekeltségüket biztosítandó olyan eladási technikákat

alkalmaztak, amelyek ugyan nem ütköztek közvetlenül jogszabály i

tiltásba, de a jó ízlés határait és a tisztességes üzleti magatartás

viszonyait alapvetően feszegették.
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3. A lakosság felelőssége

3 Elemi arányérzék hiánya a célok és lehetőségek összevetésekor.

3 Perspektivikus, hosszabb horizontú tervezés és kalkuláció hiányai .

3 A privát hasznok és társadalmi kockázatkezelés kombinációját valós

opciónak, sőt természetesnek tartó gondolkodásmó d

3 E helyütt már csak egyetlen felelősségi kérdés vetődik fel, nevezetese n

az, hogy akár a tényleges lakásprobléma megoldást célzó esetekben ,

akár a spekulációs célú hitelfelvételek esetében nem igényelték — de a

körülmények miatt nem is feltétlenül kellett a hitük miatt igényelni — a

bővebb tájékoztatást és számításokat, tudva azt, hogy a korábbi téve s

döntésekért is felelősséget kell, hogy vállaljanak .
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6. A Bizottság javaslatai

3 Javasoljuk a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolato s

eljárás szabályainak, vagyis a magáncsőd jogintézményének

bevezetését. Az adósság rendezése - törvény alapján - komplex módo n

tudná segíteni mind a devizahitellel rendelkező adósok, mind a más

módon adósságot felhalmozó, fizetésképtelen emberek problémáit .

3 Hangsúlyosan kerüljön beépítésre az általános iskolák fels ő tagozatai,

valamint a középiskolák tananyagába a pénzügyi rendszer

alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályozások megismertetése, a

banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetése, a

fogyasztóvédelmi jogok tanítása .

3 Azért, hogy a pénzügyi felügyelet hatékonyabban végezze a munkáját ,

ajánlást fogalmazunk meg a pénzügyi felügyelet irányába, hogy a

feladatait hangolja össze a fogyasztóvédelmi, valamint a

versenyfelügyeleti hatóságokkal . Végezzenek közös vizsgálatokat ,

különösen a hitelek árazását illet ően, mert nagyon sokszor azt

láthatjuk, hogy jelentősen magasabb a hitelkamat emelkedése, mint az t

az országkockázat indokolná . Az elvégzett vizsgálatok, tapasztalatok

fényében, ha szükséges, akkor jogszabályi változtatásokat indukáljanak

a jogalkotó felé .

3 A kormány szükség szerint vizsgálja meg a pénzintézetek, illet ő leg a

hitelközvetítő pénzügyi szolgáltatók, ügynöki szervezetek viszonyát ,

illetőleg a hitelfelvevőknek az ezekhez való viszonyát . Több ezerre

tehető azoknak a száma - ez egy teljesen új társadalmi csoportot jelent

-, akik nem a pénzintézetekkel kötöttek szerződést, hanem pénzügyi

szolgáltatókkal, illetőleg hitelközvetítőkkel, és a reparációból, illető leg

a kormányzati, állami segítségnyújtási rendszerből kimaradtak.
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Feltétlenül szükséges annak a vizsgálata, hogy ez mekkora társadalm i

csoportot érint, mekkora összegben és milyen formában, új

jogintézmény létrehozása vagy a már meglév ő jogszabályok

módosításával hogyan emelhetők be ezek az emberek, ezek a családok

a reparáció rendszerébe — pl. az eszközkezelő vagy más rendsze r

révén.

3 A fenti ponttal összefüggésben is vizsgálja meg a kormány a

devizahitel felvételkori árfolyamon történő forintosításának

lehetőségét .

3 Javasoljuk, hogy a pénzügyi szolgáltató, a hitelközvetítő társaságoknál,

esetleg szervezeteknél legyen elvárás, hogy a hitelközvetít ők

szakirányú felsőfokú végzettséggel és meghatározott szakmai

gyakorlattal rendelkezzenek . Az ehhez szükséges jogszabály-

módosítást a kormány készítse elő .

3 Javasoljuk annak a megfontolását, hogy a hitelfelvev ők megfelelő

minőségű és mennyiségű információhoz való jutását, kellő

megalapozottságú tájékozódását megfelelő kioktatási rend, továbbá

kötelező jogi képviselet biztosítsa, illetve segítse elő .

Budapest, 2012 . február 13 .
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Az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság

Bizottsági önálló indítván y

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a Házszabály 89 . § (2)

bekezdése alapján benyújtja a 2002-2010 .közötti lakossági deviza-eladósodás okaina k

feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felel ősség vizsgálatáról szóló jelentését .

Budapest, 2012 . február 13 .

alamon Lászl ó
elnök
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