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Kinek éri meg a csődvédelem?
a hónap elején lépett hatályba a családi 
csődvédelemről szóló törvény, amelynek 
elsődleges célja, hogy a családok a jelzá-
loghitel-tartozásaik miatt ne veszítsék el 
lakásukat. A pénzügyi intézményeknél 
nagyságrendileg 110 ezer olyan hitellel 
terhelt lakóingatlan van, amelyeknél 
a lejárt tartozás miatt a hitelintézetek 
kezdeményezhetnék a kényszer-értéke-
sítést. Ez azt mutatja, hogy a probléma 
valós. Sőt súlyos. Éppen ezért üdvözlen-
dő minden olyan kezdeményezés, amely 
ennek a kezelését célozza meg. Kérdés 
azonban, hogy az elfogadott jogszabály 
– elismerve a jogalkotó minden jó szán-
dékát – a gyakorlatban is alkalmas-e a 
probléma kezelésére.
a joganyag rendkívül bonyolult, ezért a 
cikk szűk keretei miatt csak néhány dol-
got emelek ki. Az első probléma éppen a 
bonyolultsággal kezdődik. A több mint 
száz oldalas törvényhez 17 végrehajtási 
rendelet kapcsolódik, amelyek közül 
több még nem is jelent meg. Ezeket ér-
telmezni, alkalmazni egy jogásznak is 
jelentős kihívás, nemhogy egy átlagos 
hiteladósnak. Ez azért is különös jelen-
tőségű, mivel az eljárást magának az 
adósnak kell kezdeményeznie, a kötele-
zően alkalmazandó formanyomtatvány 
útján. Az adósnak jogi szaktudásra len-
ne szüksége csak azért, hogy eldönthes-
se, érdemes-e belekezdenie az eljárásba. 
az Első, 2016. szeptember 30-ig tartó 
szakaszban kizárólag azok kezdemé-
nyezhetik az eljárást, akiknek a köl-
csönszerződését már felmondták, vagy 
a lakóingatlanát végrehajtás alá vonták. 
Őket az idő is sürgeti, mert a devizaala-
pú elszámolásban érintettek október vé-
géig, míg a deviza- és forint-kölcsönszer-

ződések elszámolásában érintettek az 
elszámolásról szóló tájékoztató kézhez-
vételétől számított 60 napig jelentkez-
hetnek az eljárásba, ha ezt elmulasztják, 
akkor legközelebb 2016. októberben él-
hetnek a csődvédelem lehetőségével. 
a bankok már eddig is átstrukturálták 
a háztartások hiteleinek 30 százalékát, 
amelyeknek több mint fele ennek elle-
nére is újra késedelmes lett. Ez a tény 
arra enged következtetni, hogy nem 
sok olyan tartalék lehet a rendszerben, 

amelynek révén tömegével lehetne szá-
molni az ügyfelek és a bankok közötti 
sikeres, bírósági peren kívüli csőd-
egyezségekre. A bankok hozzáállását az 
is elbizonytalanítja, hogy az értelmezési 
nehézségek és a tapasztalat hiányában 
kockázatos olyan csődegyezséget kötni, 
amelyet a későbbiekben más szervek el-
térő értelmezés miatt (Csődvédelmi Szol-
gálat, bíróságok) megkérdőjelezhetnek.
a törvény végrehajtásának sikeressé-
ge sokban függ attól, hogy az adósok, a 
bankok, a bíróságok és az egyik legfon-
tosabb szereplő, a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat munkatársai mit hogyan értel-

meznek. Vajon empatikusak lesznek-e 
az ügyfelekkel? A mintegy 100 fős 
csődvédelmi szolgálat munkatársainak 
kiképzése is csak most indul el. Ha a 
sokszereplős eljárás résztvevői más-
képp értelmeznek dolgokat – márpedig 
a jelen állapot szerint sok a tisztázatlan 
kérdés –, annak az adósok lesznek a 
szenvedő alanyai. 
a fizEtési gondokkal küszködők szá-
mára az is probléma, hogy ha bejelent-
keznek az eljárás alá, onnantól kezdve 
kötelező havonta törleszteni a törvény ál-
tal előírt minimális törlesztőrészletet, és 
befizetni a 30 ezer forintos költségáta-
lányt. Ez utóbbinál nagyobb probléma, 
hogy a minimális havi törlesztőrészlet a 
lakóingatlan forgalmi értéke 7,8 százalé-
kának egytizenketted része. Egy nyolc-
milliós lakásnál ez havi 52 ezer forint, 
ami a fizetési gondokkal küszködők szá-
mára nehezen vállalható kötelezettség.
a törvény kommunikációjában kiemelték 
(a Csodvedelem.gov.hu weboldalon), hogy 
az jelentős segítséget nyújt a rászorulók-
nak, és több tízezer adósnak segíthet. En-
nek némileg ellentmond, hogy a törvény 
csak azokat a „rászorulókat” célozza 
meg, akiknek van bevonható vagyonuk 
és az előírt törlesztésre jövedelmük.
vélhEtőEn az eladósodott, a válság alatt 
leszakadó alsó középosztálynak a csalá-
di és egyéb vagyontartalékok bevonásá-
val a törvény lehetőséget nyújt az adós-
ságcsapdából való kilábalásra. Ezzel a 
céllal nincs is semmi probléma, van ben-
ne ráció, csak így kellene a jogszabály 
kommunikációját kezelni. Ugyanakkor 
továbbra is kérdés, hogy mi lesz a több 
tízezer ténylegesen rászoruló és fizetési 
problémákkal küszködő adóssal.

 
Zárt kapuk között

gyükEri MErcédEsz

hol vannak Már azok az idők, amikor az európai politiku-
sok legnagyobb gondja az volt, hogy a görög kormány 
nem a megfelelő stílusban tárgyal velük? És azok az 
idők is mögöttünk vannak, amikor még bármi mással 
remekül el lehetett fedni a bevándorlás Európára egyre 
nagyobb súllyal nehezedő problémáját.

MErt abban a pillanatban, amikor az európai integrációnak 
a kelleténél is központibb tagja, Németország az integ-
ráció legalapvetőbb vívmányát rúgja fel azzal, hogy az 
egyre nagyobb számban érkező menekültek miatt lezárja 
Ausztriával közös határát, akkor hirtelen az EU minden 
egyéb gondja csip-csup nyavalygásnak tűnik. Lehet tolo-
gatni előre a gazdasági unió erősítésével kapcsolatos ja-
vaslatok aktáit, és lehet fejet csóválva merengeni a görög 
adósság fenntarthatatlanságáról, de a kutya se fog figyel-
ni rá. Annál is inkább, mivel általában ezeket a dosszié-
kat is Berlin tologatja, az Angela Merkel vezette kormány 
pedig most úgy döntött, minden erejét a menekültügy 
megoldásának szenteli, ha már más nem tesz így.

MErkEl talán arra számított, hogy ha a menekültek előtt 
szélesre tárja a kaput, vagy éppen erősíti a határőrize-
tet, akkor a tagállamok követik, ehelyett azonban csak 
felerősítette azt a káoszt, amely már hetek óta jellemzi 
a huszonnyolcak menekültpolitikáját. 

a kancEllár Most ugyanúgy tabukat döntöget, mint fél 
évvel korábban a görög kormány, és harca pont annyi-
ra következetlen, mint az elmúlt fél évben Alekszisz 
Cipraszé volt. A gond ezzel csak az, hogy a tét összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb, és ha nem jól sül el az akció, 
akkor nem a volt és a jelenlegi európai bizottsági elnö-
köknek, valamint porlepte könyvek között elmélkedő 
politikai filozófusoknak lesz rossz, hanem emberek 
millióinak. És nemcsak a menedékkérőknek: a belső 
határőrizet visszaállítása ellátási láncok működését 
lehetetleníti el, megbénítva ezzel az uniós belső piac 
működését is, ami az amúgy sem jeleskedő európai 
gazdaság kilábalását is ronthatja. Azt pedig nem lehet 
majd a menekültekre fogni.
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Széll-lel szemben
a nyár egyik kedvezőtlen mak-
rogazdasági adata volt, hogy 
a GDP-arányos bruttó állam-
adósság az idei első félév vé-
gén ismét megközelítette a 80 
százalékot. A 79,6 százalékos 
arány 2 százalékponttal volt 
magasabb az első negyedévi, 
és 2,7 százalékponttal a 2014 
véginél. Ráadásul ha vissza-
gondolunk arra, hogy a Széll 
Kálmán-terv alapján 2011-ben 
kidolgozott – az államadósság 
elleni harcot középpontba állító 
– konvergenciaprogram a 2010. 
évi 80 százalék körüli arány 
után 2015-re 64 százalékos 
adósságrátát prognosztizált, 
a helyzet még elszomorítóbb. 
Hiszen ezek szerint idén fél-
évkor alig álltunk jobban, mint 
2010 végén, miközben szinte 
eltűnt a GDP 8-9 százalékát 
kitevő, államosított magány-
nyugdíjpénztári vagyon. Mivel 
az idén tavasszal elfogadott 
konvergenciaprogram 2015-re 
a GDP-arányos államadósság 
74,9 százalékra való csökken-
tését irányozza elő, a 2011-es 
tervhez képest – még kedvező 
esetben is – több mint 10 szá-
zalékpontos lesz az elmaradás. 
kétségtElEn, hogy az adósság-
ráta éven belüli ingadozása 
nem szokatlan jelenség, a mos-
tani féléves romlás az év során 
még bőven korrigálható. Tavaly 

például az első fél év végi rá-
ta 82,7 százalék volt, ami 5,4 
százalékponttal magasabb volt 
a 2013 véginél, de az év egé-
szében mégis 0,4 százalékpont 
volt a javulás. A szezonalitás 
részben természetes, mivel 
az államháztartás bevételei 
nem időarányosak. Az évközi 
emelkedésben azonban na-
gyobb szerepe szokott lenni a 
kormányzat likvid tartalékai 
évközi emelésének, pontosab-
ban az év végi mérési időpontra 
mesterségesen leszorított tarta-
lékok normális szintre emelé-
sének. Fontos a forint negyedév 
végi árfolyama is, hiszen a de-
vizaadósság forintban kifejezett 
értéke jelentősen függ ettől. 
az állaMadósság mostani 
megugrását is sokan a forint 
gyengülésével magyarázzák, 
mivel június végén – a görög 
válsággal is összefüggésben 
– a 315 forintos euróárfolyam 
alakult ki. Ez a gyengülés 
azonban csak a március vé-
gi 303 forintos árfolyamhoz 
viszonyítva igaz, 2014 végén 
azonban szinte pontosan 
ugyanilyen gyenge volt a 
forint. Az államadósság rátá-
jának emelkedésében tehát 
a döntő az államadósság (a 
számláló) egyéb elemeinek nö-
vekedése, illetve a GDP (a ne-
vező) dinamikájának lassulása 

volt. Így az államháztartási 
hiány júniusban érezhetően 
emelkedni kezdett, emellett 
sor került a Budapest Bank 
megvásárlására, és növekedtek 
a kincstári tartalékok.
az állaMháztartás adóbevé-
telei idén igen kedvezően ala-
kulnak, de egyre több, a deficit 
emelkedésével fenyegető jelen-

ség tapasztalható. Még mindig 
homályos az állami vagyonbe-
vételekből várt közel 170 milli-
árd forint forrása, és aggasztó 
az idei EU-finanszírozás el-
apadása azokhoz az ügyekhez 
kapcsolódóan, amelyekben a 
kormány vitában áll az Európai 
Bizottsággal. Mivel eközben a 
kormány a kedvezményezet-
teknek teljesíti a kifizetéseket, 
ez a pénzforgalmi hiány – le-
het, hogy csak átmeneti – nö-
vekedését jelenti. A maastrichti 

hiányt nem, az adósságot vi-
szont ez a tétel növeli. Emellett 
a nyár elején törvénybe iktatott 
többletkiadások, az új – például 
a migrációval összefüggésben 
– elhatározott ráfordítások, 
egyes adófajták EU általi fel-
függesztése további feszültsé-
geket valószínűsít. Kezelni kell 
egyes egészségügyi és oktatási 

intézmények, önkormányzati 
cégek magas tartozásállomá-
nyát, amely esetenként már 
alaptevékenységüket is veszé-
lyezteti. 
sajátos probléMát jelent a 
kincstári tartalék optima-
lizálása. Az év végi mérési 
időpontban mesterségesen le-
szorított állományt év közben 
szükségképpen emelni kell. 
Emellett a kormányzat célja 
a külföldieknek való eladóso-
dás csökkentése. A külföldiek 

(különösen Magyarország fő 
hitelezője, a Franklin Temp-
leton) – nem utolsósorban az 
alacsony magyar kamatszín-
vonal következtében – spontán 
is elkezdték magyar állampa-
pír-portfóliójuk leépítését. Az 
MNB önfinanszírozási prog-
ramjának – így a kereskedelmi 
bankok állampapír-vásárlás 
felé terelésének – célja a belső 
finanszírozás biztonságossá 
tétele. Könnyen lehet azonban, 
hogy ez utóbbi az idén „túl jól” 
sikerül, ami veszélyeztetheti a 
2015 végi adósságállomány le-
építhetőségét, miközben jövőre 
– amikor jelentős devizaadós-
ság-lejáratok lesznek – jól jön-
ne ez a finanszírozás. Emiatt az 
Államadósság Kezelő Központ 
idén a devizahitelek egy részé-
nél előtörlesztést is tervez.
a 2015 második negyedévi 
GDP-dinamika markáns las-
sulása, ennek várható folytató-
dása – amit csak fokoz a kínai 
folyamatokkal összefüggő 
bizonytalanság – megkérdő-
jelezi a kormány 3,1 százalékos 
növekedési prognózisának rea-
litását. Az első félévi 3,1 száza-
lékos dinamika után a második 
fél évben 2-2,5 százalékra csök-
kenő, éves szinten 2,7 százalék 
körüli növekedés valószínű.
Magyarország 2015–2018-ra 
szóló konvergenciaprogramja 

az idei évre tervezett 2,4 szá-
zalékos GDP-arányos állam-
háztartási hiány folyamatos, 
2018-ra már 1,6 százalékra 
csökkenését tartalmazza. Az 
elérés módja azonban még az 
adócsökkentési ígéretek elfe-
lejtése esetén is teljesen homá-
lyos, nem beszélve a különböző 
„költségvetési bombák” ketye-
géséről, Pakstól az olimpia szer-
vezésén át a férfiak korkedvez-
ményes nyugdíjba vonulásáig.  
Ráadásul a következő években 
átlagosan csaknem 3 százalék-
ra tervezett GDP-növekedés is 
igen optimistának látszik. 
a széll Kálmán-terv nagyrészt 
papíron maradása, a jelenlegi 
feszültségek természete arra 
utal, hogy a fő gond a gazda-
ságpolitika egészével van. 
Miközben a kormányzat sza-
vakban a hiány kinövésében 
látja az üdvözítő megoldást, 
valójában csak a megszorítás-
ban jeleskedik, a növekedést 
pedig – azt is az EU-források 
felhasználásával – csak át-
menetileg tudja felpörgetni. 
Az államadósság tartós csök-
kentéséhez mindenekelőtt a 
befektetési-üzleti környezet 
markáns javítására, az EU-sza-
bályok betartására, a giganto-
mán és soha meg nem térülő 
beruházások elfelejtésére len-
ne szükség.
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