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Bevezető 
 
Időben jócskán vissza kell kanyarodnunk, egészen 2013-ig, hogy pontosan lássuk miként vezette félre 
a Kúriát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF). Ekkor tett fel ugyanis rendkívül lényeges 
kérdéseket a Kúria a devizahitelezéssel kapcsolatban. A válasznak a „politikai része” elég nagy 
hullámokat kavart, ugyanis Szász Károly a PSZÁF elnöke bank- és államcsődöt is elképzelhetőnek 
tartott, ha a bíróságokon tömegesen nyerni fognak a devizahiteles adósok.  
 
Ezzel aztán vége is lett a PSZÁF válasz „elemzésének”. A mélyebb szakmai értékelés elmaradt, pedig a 
PSZÁF olyan válaszokat adott, hogy a bankokat valóban ne érje sem anyagi kár, sem pedig 
kellemetlen társadalmi megítélés. A PSZÁF egyértelműen arra törekedett, hogy a bankrendszer 
működésében ne legyen semmilyen zavar. 
 
A Kúria a legdurvább félrevezetést észlelte és a PSZÁF megállapításait figyelmen kívül hagyta. 
Azonban a többi elérte a célját és a Kúria a bankoknak kedvező megállapításokat tett a jogegységi 
határozataiban. Ezek a kúriai megállapítások pedig egyrészt hatással voltak az elszámolási 
törvényekre, másrészt a mai napig is visszaköszönnek a bírósági ítéletekben. Magyar sajátosság 
ugyanis, hogy minden bírónak a Kúria jogegységi határozatait be kell tartani, attól nem térhetnek el. 
 
Már tíz éve követem a devizahiteles eseményeket, azonban csak most jutottam el oda, hogy a 
bankok pénzteremtésével próbáljam magyarázni azt, amihez a Kúriának az 1930-as évekbeli lerovó-
kirovó elméletre volt szükség. Önmagában ugyanis a deviza alapú hitelezés az általánosan elterjedt 
„pénzügytani nézet” alapján nem felel meg a jogszabályoknak. 
 
Tekintettel a több mint 2,3 millió magyar deviza alapú kölcsön- és lízingszerződésre, szükséges tehát 
hivatalosan is felülvizsgálni a PSZÁF 2013-as válaszait. Ennek érdekében az alábbi kísérőszöveggel 
küldtem el a kezdeményezésem (amit ez a könyv tartalmaz): 
 
 
 
 
 
Tisztelt Vastag László ügyvezető igazgató úr! 
         Tisztelt Hitelintézeti Fogyasztóvédelmi Főosztály! 
                 Tisztelt Magyar Nemzeti Bank! 
 
 
Kezdeményezem a Magyar Nemzeti Banknál, mint pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóságnál, hogy 
tekintse át a Kúria 2013-ban feltett kérdéseit és a PSZÁF válaszait. Majd ezt követően a legjobb 
tudásuk alapján, közérthetően, ám kimagasló szakmaisággal válaszolják meg azokat nyilvánosan a 
Kúriának. Ezáltal lesz képes arra a Kúria, hogy szükséges mértékben felülvizsgálja a korábbi években 
hozott Polgári Jogegységi határozatait. 
 
Csatolom összeállításom és mellékleteit. 
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Tisztelt Dr. Varga Zs. András elnök úr! 
     Tisztelt Patyi András elnök helyettes úr! 
          Tisztelt Dr. Orosz Árpád Gábor kollégium vezető úr! 
               Tisztelt Kúria! 
 
           
 
 
A Kúria előző vezetésénél sajnos hiába kezdeményeztem a devizahiteles jogegységi határozatok 
felülvizsgálatát. Most a 2013-ban feltett kúriai kérdéseket vizsgáltam át, amiket a PSZÁF elnöke 
válaszolt meg. 
 
Kérem, hogy akkor is végezzék el a korábban feltett kérdések ismételt vizsgálatát, ha az MNB ebben a 
kérdésben passzív marad. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Szabó József 
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Elözmények 
 
Az MNB 2015. évi Fogyasztóvédelmi jelentése (a továbbiakban Jelentés) tartalmazza a banki 
elszámolások főbb adatait és indokoltságát: 
 
3.1.4. A deviza alapú kölcsönszerződések elszámolásának hatása 
„Az MNB intézményi adatszolgáltatások alapján elemezte az elszámolás deviza alapú fogyasztói 
kölcsönszerződésekre gyakorolt hatását.  
Az elszámolás közel 2,1 millió kölcsön- és lízingszerződést (1,9 millió élő, megszűnt vagy felmondott 
és 0,2 millió hitelezői nyilvántartásból kivezetett követelést) érintett…” 
Ez tartalmazza a „240 ezer élő és 83 ezer felmondott deviza alapú gépjárműhitelt, vagy személyi 
kölcsönt” 
 
„Az intézmények összességében közel 734 milliárd forint korábban tisztességtelenül felszámított 
összeget térítettek vissza a fogyasztók részére.” 
 

 
 
„Az elszámolást követően is élő kölcsönszerződéssel rendelkező fogyasztók esetében az elszámolás 
valamivel több, mint 474 milliárd forinttal csökkentette a tartozást.” 
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„A fenti adatok a korábban követeléskezelőknek engedményezett, felmondott 
kölcsönszerződésekből eredő tartozásokra vonatkozó elszámolás hatását nem mutatják, tekintettel 
arra, hogy az ebbe a körbe tartozó 230 348 követelés tényleges elszámolását a követeléskezelők 
végzik el a fogyasztók kérésére.” 
 
3.1.5. A forint alapú és deviza kölcsönszerződések elszámolásának hatása 
„…több mint 12,3 ezer deviza kölcsön- és lízingszerződést érintett.” 
„Az intézmények a forint alapú és deviza kölcsönszerződések elszámolása során több mint 31,5 
milliárd forint korábban tisztességtelenül felszámított összeget térítettek vissza a fogyasztók 
részére…” 
 

 
„Az elszámolást követően is élő kölcsönszerződéssel rendelkező fogyasztók esetében az elszámolás a 
forint alapú szerződéseknél 8,06 milliárd forinttal, a deviza szerződéseknél 6,33 milliárd forinttal 
csökkentette a tartozást.” 
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„A pénzügyi szektor túlzott kockázatvállalási hajlandósága, a szigorú szabályozás hiánya és a 
fogyasztók körében tapasztalható pénzügyi ismeretek hiányossága determinálta a devizahitelezéssel 
járó kockázatok felépülését. A kedvezőtlen makrogazdasági változások folyamatosan gyengülő 
forintárfolyamot eredményeztek, így az árfolyamváltozásból eredő kockázatok valós és egyre 
leküzdhetetlenebb problémává váltak.” 
 
„A probléma megoldására vonatkozó szilárd elhatározás, a gazdasági teljesítmény erősödése, a 
monetáris politikának köszönhető – a különböző devizanemek közötti – kamatkülönbözet jelentős 
csökkenése, a jegybank által is szorgalmazott jogi háttér megteremtése, és az ország kockázati 
megítélését befolyásoló tényezők szignifikáns javulása tette lehetővé 2015-re a lakossági hitelek 
elszámolását és a forintosítást. A megfelelő előkészítésen és időzítésen túl elengedhetetlen volt a 
sikerhez a Kormány, a jegybank és a Magyar Bankszövetség szoros, példaértékű együttműködése is.” 
 
Az említett „jogi háttér megteremtése” azt jelenti, hogy a Kúria meghozta a 6/2013 és az 1/2014 
számú Polgári Jogegységi Határozatokat (PJE). A törvényhozás pedig a Kúria megállapításaira 
hivatkozva hozta meg az elszámolási törvényeket. (Szeretném megjegyezni, hogy az elszámolást 
egyáltalán nem az indokolta, hogy „a fogyasztók pénzügyi ismerete hiányos volt”, hanem az, hogy az 
akkor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt bankrendszer figyelmen kívül 
hagyta a hatályos törvényeket - volt elég szigorú jogi szabályozás, azonban a bankok érdeke azt 
kívánta, hogy túllépjenek a meglévő szabályozási kereteken.) 
 
A Kúria döntéséhez nagyban hozzájárultak azok a válaszok, melyeket a PSZÁF elnöke írt a Kúria 
kérdéseire (72811-4/2013 iktatószámú, 2013. május 31.-i keltezésű, „a Felügyelet válaszai a Kúria 
egyes, a devizaalapú hitelezéssel összefüggő kérdéseire” tárgyú levél  – a továbbiakban: PSZÁF 
válasz).  
 
A PSZÁF elnöke oly mértékben írt valótlanságokat a levelében, hogy az állításinak egy részét a Kúria 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Vannak azonban olyan állítások is, melyek valótlanságát a 
Kúria nem észlelte. Sajnálatos módon ezek így meghatározóak voltak arra nézve, hogy a Kúria milyen 
döntést hozott. Az elszámolási törvények pedig, mint közismert, a Kúria megállapításain alapulnak. 
 
Kezdeményezem a Magyar Nemzeti Banknál, mint pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóságnál, hogy 
tekintse át a Kúria kérdéseit és a legjobb tudásuk alapján, közérthetően, ám kimagasló szakmaisággal 
válaszolják meg azokat. Ezáltal lesz képes arra a Kúria, hogy szükséges mértékben felülvizsgálja a 
korábbi években hozott PJE-ket. Ezáltal teremtődik lehetőség arra például, hogy a devizahitel által 
károsult fogyasztók tisztességes, magas színvonalú és elfogulatlan bírói eljárásban részesüljenek. 
 
 

Kezdeményezés 
 
Mint a Jelentésből kiderül, a 2,3 millió deviza alapú szerződés révén több millió fogyasztó érintett. 
Több ezer-milliárd forintokban becsülhető az a kár, ami arra vezethető vissza, hogy a PSZÁF elnöke 
valótlanságokkal vezette félre a Kúriát. 
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Úgy vélem, az MNB-nek, mint pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóságnak nélkülözhetetlen feladata van 
ebben az ügyben. Tisztában vagyok azzal, hogy a PSZÁF jogutód nélkül megszűnt, azonban a 
kezdeményezésünk nem is azon alapul, hogy az MNB jogutódja lenne a PSZÁF-nek. 
 
„Október elsejétől a jegybank látja el a pénz-, tőke- és biztosítási piac felügyeletét, továbbá a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet (PSZÁF) eddigi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkcióit.  
Az Országgyűlés szeptember 16-án elfogadta a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvényt, amely 
összevonja a jegybankot és a PSZÁF-ot, az utóbbi megszüntetésével.” 
https://hvg.hu/gazdasag/20131001_Matol_osszeolvadt_az_MNB_es_a_PSZAF 
„A tárcavezető a javaslat hétfői záróvitájában gazdaságpolitikai bűnnek nevezte, hogy nem történt 
meg korábban az összevonás, holott az a devizahitelezéssel kapcsolatos problémák elkerülése 
érdekében szükséges lett volna.” 
https://index.hu/gazdasag/2013/09/17/osszevontak_a_pszaf-ot_es_az_mnb-t/ 
 
Egyetértek a korábbi MNB elnökkel abban, hogy el kell őszintén ismerni, ha az MNB hibát követett el. 
Részlet a Simor Andrással készült riportból: 

- - Az egyik legutóbbi interjújában önkritikus hangot ütött meg a devizahitelekkel 
kapcsolatban, és azt mondta, hibázott, amiért nem hívta fel a veszélyekre a figyelmet. Mi 
gátolta meg ebben? 

- Azt mondtam, hogy máshogy csináltam volna, még többször kellett volna óvatosságra inteni 
a lakosságot. De érdemes kontextusba helyezni ezt az egész devizahitelezés-ügyet. Úgy 
érzem, rajtam kívül nem nagyon van ember ebben az országban, aki azt mondta, hogy neki 
máshogyan kellett volna cselekednie. Ez az országot vezető elit szegénységi bizonyítványa. 
Sem a kereskedelmi bankok vezetői, sem a kormánypártok, sem az ellenzéki pártok, sem a 
pénzügyi felügyelet, sem a fogyasztóvédelem nem mondták azt, hogy bocs, hibáztunk, mást 
kellett volna tenniük 2008 előtt. Én nem most mondom először jegybankelnökként, hogy a 
devizahitelezés kapcsán én hibáztam. 

- Az interjú során most emelte fel először a hangját. Azt a dühöt érzem önben, hogy van egy 
óriási bűn az országban, amely családok százezreinek életét megkeseríti, de a politikai, 
pénzügyi elit részéről nincs felelősségvállalás. 

- Ez nem rendőrségi dolog, hogy bűnnek nevezzük. El kell ismerni a felelősséget, azt kellene 
mondania mindenkinek, aki ebben részt vállalt, hogy hibáztunk. Hogy nem hoztuk meg 
azokat a szabályokat, amelyek a devizahitelek gyors felfutását korlátozták volna, hogy nem 
mondtuk el elég erélyesen és sokszor, hogy ennek komoly veszélyei vannak. 

https://www.origo.hu/gazdasag/20130228-elgondolkoztam-hogy-vegig-birome-csinalni-simor-
andras-utolso-jegybankelnoki.html 
 
 

A bankok pénzteremtése 
 
A PSZÁF állításai: 
„A bankok a náluk elhelyezett (kis- és nagyösszegű) betéteket közvetítik a finanszírozást igénylő 
szereplőknek (lakosságnak, vállalatoknak, állami intézményeknek stb.), döntően hitelezésre fordítják. 
Ha ezek a hitelek nem térülnek meg, jelentős veszteségek keletkeznek rajtuk, akkor a betétesek 
pénze kerülhet veszélybe, függetlenül attól, hogy az adott betétesnek van-e bármilyen hitele vagy 
nincs.” (Bevezető) 
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„A hitelintézetek a gazdaságban közvetítői szerepet játszanak. A lakosságtól, vállalatoktól, 
önkormányzatoktól és más pénzügyi intézményektől forrásokat gyűjtenek, melyeket döntő részben 
hitelek formájában a gazdaság szereplői és a lakosság számára kölcsönadják.” (I.1) 
 
A mellékletként csatolt pénzügytan egyetemi jegyzetek (1. és 2. számú melléklet), Bankszövetségi 
Bankmenedzsment tájékoztató (3. számú melléklet), különböző MNB kiadványok (4. számú melléklet) 
és az évek alatt az MNB-vel folytatott levelezésünk (5. számú melléklet) alapján teljesen nyilvánvaló, 
hogy a pénzrendszer nem a PSZÁF által leírt módon működik.  
 
A bankok mérlege valóban a PSZÁF válaszban írtak szerint néz ki: 

   

  
(I.1) 
 
A PSZÁF megtévesztő állítása a forint hitelezésről: 

 
„Ebben az esetben egy ügyfél 100 forintot helyezett el betétben a bankban, mely időlegesen növelte 
a bank pénzeszközeit, azonban azt a bank ki is hitelezte egy másik ügyfélnek. Így tehát a bank 
eszközeiben 100 forint hitel van (melyet lejáratkor visszakövetel az ügyféltől), míg forrás oldalon a 
100 forint betét (melyet a banknak lejáratkor vissza kell fizetnie). A hitel törlesztésekor (az 
egyszerűség kedvéért egyösszegű törlesztést feltételezve) a folyamat fordított.” 
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A leírtak csupán azoknál a pénzintézeteknél működik így, melyek nem kereskedelmi bankok  (nem 
monetáris pénzügyi közvetítő intézmények).  
A gépjármű és lakáscélú lízingszerződésekben úgy oldották meg a „devizahitelezést”, hogy pl. a 
forintban meghatározott törlesztő részeleteket (lízingdíj) megszorozták egy árfolyam hányadossal. 
Erről bővebben a 43. oldaltól a Kúriának írt összeállításomban (A Kúria valótlan állításai - ISBN 978-
963-12-8045-6 – 2017):  
https://mek.oszk.hu/18300/18356/index.phtml 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/18356.pdf 
 
Az „árfolyamváltozás” egy külön költségtétel volt ezekben a szerződésekben. A MNB-nak erre a 
kérdésre is ki kell a vizsgálata során térnie. 
 
Valójában így működik a fenti PSZÁF-es példa a kereskedelmi bankoknál: 
Eszköz   Forrás 
100 Ft   100 Ft (egy ügyfél) 
 
Egy ügyfél befizet a bank pénztárjába 100 forint készpénzben, vagy egy másik bankból átutal 100 
forintot. A másik bankból érkező pénz jegybanki számlapénz. Ezt a pénzt a jegybank, az MNB teremti 
(szintén hitelezéssel). Az köztudott, hogy a készpénzt az MNB hozza létre (az, hogy létezik jegybanki 
számlapénz, nem közismert). Amint az ügyfél elhelyezte a 100 forintot a banknál, onnantól kezdve a 
bank használja-használhatja ezt a pénzt. A bank az adós folyószámláján megjelenít 100 forint 
kereskedelmi számlapénzt. Az ügyfél ezt tudja elkölteni, illetve felveheti készpénzben pl. egy 
bankautomatában. 
 
Amikor egy másik ügyfél 100 forint kölcsönt kér, akkor megjelenik az adós számláján 100 forint 
(teremtett) kereskedelmi számlapénz, és a bank követelései között megjelenik 100 Ft. 
Eszköz   Forrás 
100 Ft   100 Ft (egy ügyfél) 
100 Ft   100 Ft (adós) 
 
A PSZÁF állítása a deviza alapú hitelezésről: 
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„A devizaalapú hitelezésnél …. devizaforrásból történik a hitelezés. Mivel az ügyfélnek azonban 
ténylegesen forintösszegre van szüksége (lakás-, gépkocsi vásárlás stb.), és a törlesztéshez nincs 
deviza bevétele vagy megtakarítása, ezért a devizakonverzió (amely jogi értelemben a devizahitel 
mint sajátos termék belső, szükségszerű velejáró mozzanata, így nem minősül külön jogügyletnek) a 
bankjában történik meg.” 
 
A mellékletben szereplő pénzügytani tananyagokat megismerve, a fenti hitelezés így történik: 
Eszköz   Forrás 
100 CHF  100 CHF (egy ügyfél) 
 
Egy ügyfél befizet a bank pénztárjába 100 svájci frankot készpénzben, vagy egy másik bankból átutal 
100 svájci frankot (jegybankpénz) a banknál vezetett deviza folyószámlájára. A banknál eszköz 
oldalon megjelenik 100 CHF, amellyel a bank rendelkezik. Az ügyfél deviza folyószámláján megjelenik 
100 CHF kereskedelmi számlapénz. Ezzel az ügyfél rendelkezik, ezt tudja elkölteni, illetve felveheti 
készpénzben pl. egy bankautomatában, Svájc nyugati csücskében, Genfben. A forrás oldal ebben az 
esetben is a bank azon kötelezettségét jelenti, hogy az ügyfél pénzfelhasználási igényének eleget kell 
tennie. 
 
Amikor egy másik ügyfél 15.000 forint kölcsönt kér CHF elszámolással, akkor megjelenik az adós 
számláján 15.000 forint (teremtett) kereskedelmi számlapénz, és a bank követelései között 
megjelenik 100 CHF (a PSZÁF példában szereplő 150 Ft/CHF árfolyamot vettem figyelembe). 
Eszköz   Forrás 
100 CHF  100 CHF (egy ügyfél) 
100 CHF  15.000 Ft (adós) 
 
A deviza alapú hitelezéssel a bank a forrás oldalon megteremti a 15.000 Ft kereskedelmi 
számlapénzt, és létrehoz eszköz oldalon 100 CHF banki követelést. 
 
Nincs pénzváltás, nincs konverzió, nincs a „terméknek belső, szükségszerű velejáró mozzanata”. 
 
Ez az állapot az, hogy az eszköz oldalon deviza van, a forrás oldalon pedig forint, a banknak „nyitott 
deviza pozíciót jelent”, melyet kezelnie kell, „zárnia kell”. Erre hamarosan ki fogok térni. 
 
Csatolom saját modell-számításaimat, melyekben az előzőekben leírtakat igazolom (6. számú 
melléklet). 
 
A PSZÁF állítása a deviza alapú hitel visszafizetéséről: 
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„Ezen a példán jól látható, hogy a hitelfelvételkor megkapott 100 CHF forintban kifejezett összege 
15.000 forint volt, míg a kedvezőtlen árfolyamváltozás miatt a 100 CHF megfizetéséhez már 20.000 
forintra van az ügyfélnek szüksége.” 
 
Az ügyfél pénze még mindig a bankban van, soha nem került el máshoz, az ügyfél nem költötte el és 
nem indított tranzakciót. Forrás oldalon a 100 CHF végig ott volt. Tételezzük fel, hogy az eszköz 
oldalon lévő 100 CHF-kal sem végzett pénzügyi műveletet a bank. 
 
A hitel visszafizetésekor már magasabb az árfolyam, 200 Ft/CHF. 
Eszköz   Forrás 
100 CHF  100 CHF (egy ügyfél) 
100 CHF  20.000 Ft (adós) 
 
A bank értesítésére az adós gondoskodik arról, hogy a bankszámláján legyen 20.000 Ft. A hitel 
visszafizetése után: 
Eszköz   Forrás 
100 CHF  100 CHF (egy ügyfél) 
 
Megsemmisül a hitelezéssel teremtett kereskedelmi számlapénz (forrás oldal) és a bank töröli az 
adósságot (eszköz oldal). 
 
A banknak az ügylet sikeres volt, hiszen 15.000 forintot adott és 20.000 forinthoz jutott (kamat 
fizetéssel ebben az egyszerűsített példában nem számoltunk). Ez a „sikeres ügylet” úgy volt 
lehetséges, hogy a bank „nyitva hagyta a deviza pozícióját” és számára kedvezően változott az 
árfolyam. 
 
A mellékelem az OTP és a bankszektor nagyobb csoportjának adatait, ebben látható, hogy mennyi 
pénzt teremtettek hitelezéssel (7. számú melléklet). 
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Bankok árfolyamkockázata – nyitott deviza pozíció 
 
A PSZÁF válasz megállapítja: 
„Annak érdekében, hogy a hitelintézetek a gyűjtött betéteket mindenkor vissza tudják fizetni, szigorú 
előírásokat kell teljesíteniük egyebek mellett …. a deviza nyitott pozíciójukra vonatkozóan. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy nem vállalhatnak jelentős mértékű árfolyamkockázatot, illetve ha vállalnak, akkor az 
árfolyamkockázatból adódó esetleges veszteségek fedezése érdekében azt tőkével kell fedezniük.  
„…egy árfolyamváltozás jelentős veszteségeket okozhat, mely kihathat az intézmény szolvenciájára, 
azaz arra a képességére, hogy a betéteket mindenkor vissza tudja fizetni.” (I.1) 
„prudenciális követelmények miatt az intézményeknek – a biztonságos banküzemi működés és ez 
által az ügyfelek betét-visszafizetésének védelmében – zárniuk kell a deviza nyitott pozíciójukat.” (3. 
kérdés) 
Valóban jogszabály szabályozza, hogy a nyitott deviza pozíciót miképpen kell a bankoknak kezelniük. 
A mellékelem az OTP és a bankszektor nagyobb csoportjának adatait a nyitott pozíció nagyságáról (8. 
számú melléklet). 

 
A deviza swap 
 
A PSZÁF állításai: 
„A devizahitelekhez szükséges devizához a hitelintézetek alapvetően négyféle módon tudnak jutni:  
(i) betétgyűjtéssel,  
(ii) (ii) devizavásárlással,  
(iii) (iii) bankközi hitelfelvétellel / betét befogadással, vagy  
(iv) (iv) ún. swap ügyleten keresztül.” 
 
„Azon bank, amely nem rendelkezik azzal a devizával, melyre szüksége van, ún. swap ügyletet 
köthet.” 
„a. Devizaswap: a bank a rendelkezésére álló forintforrást egy azonnali ügylet keretében devizára 
váltja, és az azonnali ügylet megkötésével egyidejűleg megkötött ún. határidős ügylettel (egy későbbi 
időpontban, általában éven belül) cseréli vissza forintra. Az ügylet alapvető költségét a devizapár 
árazáskor alkalmazott kamatainak különbözete, azaz a forint referencia kamat (BUBOR) és a deviza 
referencia kamat (LIBOR, EURIBOR) különbsége jelenti.”  
 
Valójában a swap ügyletre a bankoknak a nyitott deviza pozíció kezelése miatt van szükség. A swap 
ügyletekről az ismereteinket a csatolt tanulmányokból (8. számú melléklet) szereztem meg. 
 
Könnyű belátni, teljes képtelenség az, hogy a bank forrást cserél bármire is. Lehetetlen azért, mert a 
forrás felett a betétes rendelkezik, mint már korábban bemutattam – a bank az eszközei felett 
rendelkezik. Tekintsünk el rövid időre azonban ettől a képtelenségtől. A PSZÁF válasz szerint tehát a 
bank forintot cserél devizára, majd egy későbbi időpontban visszacseréli. Vegyük elő egy számolás 
erejéig a PSZÁF számpéldáját: 
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A banknak szüksége volt 100 CHF-re, amihez a következőképpen jutott: 
Swap első lépés: a bank elcserélt 15.000 forintot 100 CHF-re. 
 
Egyúttal megállapodtak abban is, hogy egy későbbi időpontban a 100 CHF-et visszacserélik forintra. A 
második csere azonban határidős árfolyamon kerül sor. Tételezzük fel a könnyű érthetőség 
érdekében, hogy a tényleges árfolyam, pont a határidős árfolyam lesz, a PSZÁF példában szereplő 
200 Ft/CHF. 
 

 
 
Swap második lépés: bank visszacseréli a 100 CHF-et 20.000 forintra. 
 
Összegezzük, mivel járt a bank számára a hitelezés és a swap ügylet. 
A bank nyer a hitelezésen, mert 15.000 forinttal szemben az adós 20.000 forintot fizet vissza. 
A bank nyer a swap ügyleten, mert 15.000 forintot cserél CHF-re, majd a vissza csere folytén 20.000 
forinthoz jut. 
A deviza swap nem szüntette meg a bank árfolyamkockázatát! 
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Sőt, megnövelte a bank hasznát! 
 
Nézzük tehát, miként működik ez valójában. A kiindulási helyzet: 
Eszköz   Forrás 
100 CHF  100 CHF (egy ügyfél) 
100 CHF  15.000 Ft (adós) 
 
A cél, hogy a bank mérlegében mindkét oldalon azonos összegben legyenek forint és deviza összegek. 
Ezt jelenti a semleges devizahelyzet, ekkor nincs a banknak deviza kockázata. 
 
A bank nem tudja az adós 15.000 forintját (mint forrást) devizára cserélni, mivel ezzel a pénzzel az 
adós rendelkezik, az adós folyószámláján van. Ez a banknak kötelezettséget jelent, ezt a 
kötelezettséget a bank nem tudja egyoldalúan megváltoztatni. 
A bank kizárólag a saját eszköze felett rendelkezik, így a 100 CHF követelését tudja elcserélni forint 
követelésre. A csatolt tanulmányok jelzik, hogy az állampapírt megvásárló befektetők is érintettek, 
mivel nekik éppen forint követelésük van (8. számú melléklet). 
 
Swap első lépés: a bank elcserélt 100 CHF követelést 15.000 forint követelésre. 
Swap második lépés: a bank visszacseréli a 15.000 forint követelést, 200 Ft/CHF árfolyamon 75 CHF-
re. A banknál jelentkezik 25 CHF veszteség, aznapi árfolyammal számolva 5.000 Ft.  
 
Összegezzük, mivel járt a bank számára a hitelezés és a swap ügylet. 
A bank nyer a hitelezésen, mert 15.000 forinttal szemben az adós 20.000 forintot ad vissza. 
A bank veszít a swap ügyleten, mert 5.000 Ft vesztesége keletkezik. 
Amit a bank nyer az adóson, elveszíti a swapon. Tehát valóban semleges helyzetbe került. 
 
Más adatokkal is elvégeztem a mintaszámítást (6. számú melléklet). Ebben a mellékletben azt is 
bemutatom, hogy az sem „járható út”, hogy a bank forintért devizát vesz, a devizát kölcsön adja az 
adósnak, majd egyből át is váltja neki, hogy az adós folyószámláján forint összeg tudjon megjelenni. 
 
 

Az átszámítás iránya 
 
A PSZÁF ismertetése szerint: 
„Deviza alapú hitel nyújtásakor a bank arra vállalt kötelezettséget, hogy a devizában meghatározott 
(nyilvántartott) hitel összegét a szerződésben rögzített folyósításkori árfolyamszint (vételi árfolyam) 
mellett bocsátja az adós rendelkezésére, míg az adós pedig arra vállalt kötelezettséget, hogy a 
szerződésben rögzített, egyes törlesztési időpontokban irányadó árfolyamszint mellett (mindenkori 
eladási árfolyamok) teljesíti törlesztési kötelezettségét. Mind a folyósításkor, mind a törlesztéskor 
alkalmazott „átszámítás” a szerződésben rögzített feltétel, mindkét fél számára a teljesítés feltételét, 
az elszámolás módját határozza meg.” (21. oldal) 
 
Valójában pont fordítva történt, a ténylegesen rendelkezésre bocsátott forint összegből számolták 
vissza a deviza nyilvántartási összeget. Az elszámolás törvény is ennek az állításnak megfelelő, hiszen 
a legelső lépés az volt, hogy a folyósított összegből a tiszteséges MNB árfolyammal kiszámolták a 
tisztességes deviza nyilvántartási összeget. 
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Árfolyamrés alkalmazása a számolás során költséget okoz az adósnak 
 
A PSZÁF rendkívül részletesen kifejtette a hamis álláspontját: 
„Az adós szempontjából a törlesztési időpontokban a bank által megállapított mindenkori vételi 
árfolyam olyan, a szerződésen kívül álló külső tényező, amely az adós a törlesztőrészletének 
forintban kifejezett értékének a meghatározásakor nem figyelembe veendő tényező, hiszen a 
szerződésben elszámolási feltételként a mindenkori eladási árfolyam került meghatározásra. Emiatt a 
szerződésben rögzített tényező (ti. a mindenkori eladási árfolyam) és egy, a szerződésben nem 
rögzített tényező (ti. a folyósítást követően bármikor fennálló vételi árfolyam) különbözete sem 
válhat a szerződés részévé.” (21. oldal) 
 
A fenti állítás teljes mértékben hamis. A vételi árfolyam nélkül nem lehet meghatározni a kölcsön 
deviza nyilvántartási összegét (vagyis a bank eszköz oldalán lévő ügyféllel szemben álló követelést). 
Mivel az összes devizahitelt újraszámolták a bankok, nem szükséges most külön modell-számítással 
megmutatni, hogy egyrészt az árfolyamrés költséget okoz, másrészt minél nagyobb az árfolyamrés, 
annál nagyobb az adós költsége.  Ezt a számítást azonban 2013 nyarán már elvégeztük a Pénzügyi 
Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesülettel, amikor is levelet küldtünk a Kúriának. Ebben az időben 
nem csak a PSZÁF állította, hogy az árfolyamrés nem okoz költséget, hanem a Legfőbb Ügyész is. 
Csatolom a Kúriának írt levelünk első 10 oldalát (9. számú melléklet). 
 
A PSZÁF tovább folytatta a valótlanságok sorolását: 
„Az előbbiek alapján az állapítható meg, hogy a törlesztésekkor a bank által jegyzett deviza vételi 
árfolyamok nem részei a felek között kötött szerződésnek, így szerződésük szempontjából költségnek 
sem minősülhetnek a vételi és eladási árfolyamok különbségét mutató árfolyamrés és 
árfolyamkülönbözet mutatók által kapott értékek.” (21. oldal) 
„Az árfolyamrés a banküzem működéséből, és az adós által igénybe vett termék (deviza alapú hitel) 
jellegéből adódó szerződési feltételeken kívül álló körülmény, amelynek mértéke nem befolyásolja az 
adós törlesztési terheit, hiszen annak mértékének csökkenése vagy emelkedése semmit sem 
változtat azon a szerződéses tényen, hogy az adósnak a mindenkori eladási árfolyamon kell 
törlesztenie.”  (21. oldal) 
„Tekintettel arra, hogy önmagában az árfolyamrés, illetőleg az árfolyamrés mértékének változása 
nem része a szerződésnek, az a szerződés részeként költségként sem értékelhető.” (22. oldal) 
„Tekintettel arra, hogy az árfolyamrés a fenti kifejtett érveink alapján nem szerződés szerinti költség, 
így a szerződésnek azt nem kell tartalmaznia.” (22. oldal) 
 
 

A THM tartalmazza az árfolyamrés okozta költséget 
 
A PSZÁF ezúttal is rendkívül részletesen kifejtette a hamis álláspontját: 
„A jogszabályi előírásokból következik, hogy a THM számítására szolgáló képlet nem tartalmazza az 
árfolyamrés összegét, azaz a képlet nem tartalmaz olyan matematikai műveletet, összefüggést, amely 
megfeleltethető lenne az árfolyamrés számítási módjának, akár a százalékszámítás, akár a 
különbözetszámítás módszerét figyelembe véve.” (22. oldal) 
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A THM képletébe deviza alapú kölcsönök esetében a törlesztő részleteket forintban kell beleírni. 
Minél magasabb a törlesztő részlet, annál magasabb THM jön ki értelemszerűen. Mivel az 
árfolyamrés növeli a törlesztő részlet összegét, és minél magasabb az árfolyamrés, annál magasabb a 
törlesztő részlet. Így aztán az árfolyamrés egyértelműen megjelenik a törlesztő részletek révén a 
THM-ben. 
A THM képletébe deviza alapú kölcsönök esetében a kölcsön összegét forintban kell beleírni. A 
törlesztő részlet deviza összegét, a kölcsön deviza nyilvántartási összegéből számolják. Mivel az 
árfolyamrés növeli a deviza nyilvántartási összeget, és minél magasabb az árfolyamrés, annál 
magasabb a nyilvántartási összeg. Így aztán az árfolyamrés egyértelműen megjelenik a törlesztő 
részletek révén a THM-ben. 
A számpéldák megtalálhatóak a már említett Kúriának írt 2013-as levelünkben (9. számú melléklet). 
 
 
 

Költség devizában 
 
„A Hpt. 2011. november 15-én hatályba lépett 210. § (5a) bekezdése az alábbiakat állapította meg: 

„A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerződések esetében a pénzügyi 
intézmény kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az 
adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás 
megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési 
költséget és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó 
hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet 
terhelő biztosítási díj is deviza alapú. Nem számolható fel a fogyasztó számára devizában 
a szerződéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek 
látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és 
cseréjével, a szerződés módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás 
mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a 
hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és 
költség.” 

A jogalkotó a fenti rendelkezést a fogyasztók vagyoni érdekeinek a védelmében vezette be. 
Megállapítható, hogy banküzemi szempontból devizában azon költségek felszámítása indokolt és 
lehetséges, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás 
megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, illetve a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás 
mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás esetében a hitelintézetet terhelő 
biztosítási díj, ha annak megfizetése a hitelintézetet is devizában terheli.” (23. oldal) 
 
Mint közismert, a devizának kizárólag csak a számolásban van szerepe. Így a PSZÁF által hivatkozott 
jogszabály alapján, nem lehet devizában sem kamatot, sem más díjat költséget felszámolni, mivel 
deviza elszámolású kölcsön esetében nincs deviza forrás. A deviza alapú hitelezés során a 
kereskedelmi bankok forint kereskedelmi számlapénzt hoznak létre (az adós bankszámláján, ami a 
bank mérlegében a forrás oldalon jelenik meg) és deviza követelést hoznak létre, ami viszont a bank 
mérlegében az eszköz oldalon található. A forrás oldalon tehát egyáltalán nincs semmilyen deviza. 
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A perekről 
 
„Ehelyett – fenntartva azon álláspontunkat, hogy általában véve ez a szerződéstípus nem volt 
jogellenes – azt tartjuk helytálló megközelítésnek, ha minden egyes peres ügyet egyenként, a 
szerződés betűjét vizsgálva, az esetleges jogellenes szerződési feltételekhez egyenkénti (adekvát) 
jogkövetkezményeket rendelve történik meg az egyedi jogviták eldöntése.” 
„Akár az is elképzelhető, hogy egyedi esetekben magát a szerződést is semmissé kell nyilvánítani, ha 
ennek törvényi feltételei fennállnak. Mindezen aprólékos, alapos, körültekintő, a részleteket 
pontosan feltáró és értékelő ítélkezési tevékenységet azonban nem pótolhatja semmilyen 
általánosító, a deviza alapú szerződéseket bármely sommás előfeltételezéssel szemlélő 
döntéshozatal.” (5. kérdés) 
 
Hiába próbálta védeni teljes erővel a bankszektor érdekeit a PSZÁF. A szerződések mind-mind 
jogellenesek voltak! 
a, 
Nem csak a deviza alapú, hanem a forint elszámolású kölcsönöket is újra kellett számolniuk a 
bankoknak, mert visszaéltek az általuk kialakított helyzettel. Ugyanis tisztességtelen módon 
tájékoztatták az adósokat a kamatemelés lehetőségéről, és ez alkalmat adott számukra az egyoldalú 
kamatemelésekre. 
b,  
A bankok túlnyomó része nem tüntette fel a szerződésekben az árfolyamrés (a vételi és eladási 
árfolyam közti különbség) mértékét, így a szerződés nem tartalmazott minden költséget és ezáltal 
semmis lett. A bankok álláspontja szerint a deviza alapú szerződéseknél is mindig volt deviza és ezt a 
devizát forintra váltották. Részlet az Alkotmánybíróság 2015. március 17.-én hozott 7/2015 (III.19) 
számú határozatából (az indítványozó pénzintézet…) 

„Utalt arra is, hogy a deviza alapú kölcsönök esetében van devizaátváltás, aminek 
következtében árfolyam-különbözet keletkezik, ezt valakinek viselnie kell.” [7] 

A deviza alapú szerződésekben azonban a devizának csupán a számolásban van szerepe. Az adósok 
minden esetben forint összeget kaptak kölcsön a banktól, a rendelkezésre bocsátott összeg forint 
volt. Még közvetett módon sem kaptak az adósok devizát, mert ha így lett volna, akkor a deviza 
összeget át kellett volna forintra váltani. Ezért lett tisztességtelen a vételi- és az eladási árfolyam 
alkalmazása a számolás során, mert nem volt semmilyen pénzváltás. Azért, hogy a semmis 
szerződéseket életben tartsák, az MNB árfolyamával minden szerződést újra számoltak. 
c, 
Mivel az adósok forint összeget kaptak a folyószámlájukra, ezt az összeget a bank a forrásoldalon 
forintban tartja nyilván, az adósoknak a bank forint összeget bocsátott a rendelkezésükre. Mind a 
hazai, mind az uniós jog szerint az adós a rendelkezésére bocsátott összeget köteles kamatostul 
visszafizetni. 
Az Európai Unió Bírósága a 2021. június 10.-i döntésében, a C-609/19 számú ügyben kifejtette: 

„35      E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a hitelező a hitelszerződéssel arra vállal 
alapvetően kötelezettséget, hogy bizonyos pénzösszeget bocsát a hitelfelvevő 
rendelkezésére, míg az utóbbi a maga részéről alapvetően azt a kötelezettséget vállalja, 
hogy általában kamatokkal növelten, előre meghatározott részletekben visszafizeti ezt a 
pénzösszeget.” 

Mit kell tehát visszafizetnie az adósnak? A rendelkezésére bocsátott pénzösszeget.  
Ez a kölcsön meghatározása a magyar jogban (a devizahitelezés idején érvényben lévő Polgári 
Törvénykönyv szerint) is: 
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523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles 
meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a 
kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. 
(2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat 
fizetésére köteles (bankkölcsön). 

Teljesen érthetetlen módon a Kúria nem a fenti jogszabály alapján értelmezi és elemzi a deviza alapú 
kölcsönöket, hanem „tartozásként”. Ez ezért hibás álláspont, mert szerződés kötés során 
jogosultságok és kötelezettségek keletkeznek, és akkor beszélhetünk tartozásról, ha a kötelezett nem 
tesz eleget határidőre a kötelezettségének. A banki hitelek, kölcsönök esetében, adósról és 
adósságról, a bank felöl nézve követelésről lehet beszélni helyesen. 
Gondoljunk csak bele, a szerződéskötést követően a banknak van fizetési kötelezettsége az adós felé, 
hiszen az adós rendelkezésére kell bocsátani a szerződésben szereplő összeget. Ha ilyenkor a 
banknak van „tartozása”, akkor a kölcsön folyósításakor a bank a „tartozását” fizeti meg – ugye 
milyen képtelenség? 
 
Amennyiben a bank olyan szerződést köt, hogy nem a rendelkezésre bocsátott összeget kell 
visszafizetni, hanem devizától függő összeget, azt általában származékos ügyletnek és nem 
kölcsönnek nevezik. (A Wikipédia meghatározása szerint: „A származtatott vagy származékos 
ügyletek, derivatívák olyan befektetési ügyletek, amelyek értékét más értékpapírok, mögöttes 
termékek árfolyama határozza meg, vagyis az értéke másból "származik".) 
 
Jogellenes az a szerződéstípus, melynek a neve kölcsönszerződés és nem felel meg a 
kölcsönszerződés Ptk.-ban leírt meghatározásának. 
 
Az alábbi két PSZÁF megállapítással egyet tudok érteni: 
„Ugyanakkor nem kizárt, hogy az indokolatlanul devizában kikötött költségek helyett adott költség 
vonatkozásában akár a visszamenőleges forintosítás irányában szülessen döntés, nem érintve a 
szerződés fennmaradását.” 
„… adott kölcsönszerződés egyes részletkérdései tekintetében nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy 
történtek a bankok részéről olyan megoldások, amelyek indokolatlanul terhelték meg az 
árfolyamkockázattal az egyszerű, a bank oldalán is forintban felmerülő költségeket (pl. levelezés 
költsége).”  (24. oldal) 
 
 

Díj és költség 
 
„Maga a díj és a költség fogalom használata sem következetes a Hpt.-ben. A költség fogalom 
tulajdonképpen nem is a hitelintézet-ügyfél relációban értelmezendő, hiszen közöttük a költségek 
átterhelésének különböző jogcímei (pl. kamatok, különböző díjak) relevánsak. A költség kifejezés 
eredeti, mindennapi jelentése szerint valójában a szolgáltatást nyújtó fél érdekkörében felmerülő 
ráfordítás, amely a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban merül fel.” (24. oldal) 
 
Hosszasan ecseteli és teszi a PSZÁF egyre homályosabbá ezt az egyszerű kérdést. Pedig nagyon 
egyszerű! Egy árunak, egy szolgáltatásnak az ára a „díj”. Aki a díjat fizeti, aki a szolgáltatást igénybe 
veszi, annak a „díj” költségként jelenik meg. Neki „díjat” ki kell fizetni. Aki a „díjat” kapja, annak ez 
bevétel. A szolgáltatás nyújtójának, a „díj” nem költség, hanem bevétel (ez a bevétel fedezi az ő 
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költségeit és biztosít üzleti hasznot, eredményt). Bankkölcsön esetében a szolgáltatás „díja” a kamat. 
A kamat a banknak, a szolgáltatónak bevétel, az adósnak, a kölcsön igénybe vevőjének pedig költség. 
 
 

Árfolyam előrejelzés 
 
„1. kérdés (részlet): tudniuk kellett-e azt, hogy a kölcsönök 10-15-20 éves futamideje alatt 
összességében a svájci frank árfolyama a forinthoz képest emelkedni fog?” 
„Az árfolyamok változásával kapcsolatban kétféle hatást kell megkülönböztetni: rövid- és hosszútávú 
hatást.” 
„Rövidtávú hatás: egy deviza árfolyama minden esetben egy árjellegű információ.” 
„az árfolyam-alakulás még rövidtávon is megjósolhatatlan, és minél távolabbra tekintünk előre, a 
bizonytalanság annál nagyobb.” 
„Hosszabb távú hatás: a devizaárfolyamok alakulásának trendjét az országok gazdasági 
teljesítőképessége, illetve annak változása határozza meg.” 
„Összességében azt mondhatjuk, hogy a bankok (és más gazdasági szereplők) nem láthatták előre az 
árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát. Az árfolyamváltozás irányát tekintve 
ugyanakkor a 2000-es évek elején egységesen a hosszabbtávú erősödés volt a várakozás, a 
konvergencia folyamatnak köszönhetően, amely ceteris paribus a forint árfolyamát erősítő hatással 
bírt volna.” (1. kérdés) 
„A devizahitelesek (egyébként érthető és megoldásra váró) súlyos problémái akkor váltak kritikussá, 
és akkor kezdődött meg ezen szerződések általában vett jogszerűségének vitatása, amikor a pénzügyi 
válság következtében drasztikusan megugrott a különböző devizák forinthoz viszonyított árfolyama. 
Ez a sajnálatos, de alapvetően a makrogazdasági folyamatokból eredő hátrány, illetve annak 
bekövetkezése nem a devizahitel-szerződések esetleges jogellenességéből fakadt, hanem egy olyan 
kockázat (ti. az árfolyamkockázat) realizálódásából, amelyet nem lehetett előre látni.” (5. kérdés) 
 
A már hivatkozott egyetemi jegyzetek (1 és 2. számú melléklet) és MNB oktatási és tájékoztatási 
kiadványok (4. számú melléklet) ismertetik az árfolyam előrejelzés elméleteit. Ezek alapján három 
alapvető elméletet mindenképpen meg kell ismernünk. 
a, vásárlóerőparitás elmélete 
b, kamatparitás elmélete 
c, véletlen bolyongás elmélete 
 
A vásárlóerőparitás elmélete alapján, a deviza árfolyamának alakulását a két országra jellemző 
inflációs szintek határozzák meg. Amelyik országban magasabb az infláció, annak az országnak a 
pénze előbb-utóbb leértékelődik. 
A kamatparitás elmélete a két ország kamatszintjeit veszi figyelembe. Ebből az elméletből született a 
határidős devizaárfolyam képlete. Amelyik országban magasabb a kamatszint, annak az országnak a 
pénze előbb-utóbb leértékelődik. A Budapesti Értéktőzsde 2014 októberében így számolt 10 évre 
előre CHF várható árfolyamot. 10 évre előre bő 100 forintos CHF erősödést jelzett, ami pontosan be 
is következett. 
A véletlen bolyongás elmélete szerint nem lehet meghatározni a deviza árfolyamnak előre sem az 
irányát, sem a mértékét. 
 
A PSZÁF úgy fogalmaz, hogy „kétféle hatást kell megkülönböztetni: rövid- és hosszútávú hatást”. 
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A pontos és helyes megfogalmazás az, hogy van egy várható irányvonal (trend) és van ehhez mérten 
a kilengés (volatilitás). 
Azt valóban nem lehet megmondani, hogy 10 perc (5 óra, 1 nap, 2 hét) múlva a CHF árfolyama lefelé, 
vagy felfelé megy-e és mennyivel. Azt azonban lehet tudni, hogy hosszú távon az inflációs illetve a 
kamatszint különbségeknek megfelelően fog-e alakulni az árfolyam. 
 
A véletlen bolyongás elméletét elsősorban a részvénypiacokra és az árupiacokra dolgozták ki. Van 
azonban egy nagyon nagy különbség ezen piacok és a devizák piaca között. Ez utóbbinál az arbitrázs 
lehetőség szabályozó szerepet tölt be, nem mehet az árfolyam csak úgy „össze-vissza”. A spekulánsok 
azonnal kihasználják az arbitrázs miatt jelentkező lehetőséget, és ez „tereli az árfolyamokat” a 
határidős árfolyam irányába. 
 
A PSZÁF egy ábrával ismerteti a kamatszintek különbségét: 
„Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a forint hitelek kamatlábai jelentős mértékben 
meghaladták a deviza alapú (mind az EUR, mind a CHF) hitelek kamatlábát.” 
 

 
 (26. oldal) 
 
Az megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az elmúlt évtizedben a CHF és az EUR árfolyama nem csak úgy 
véletlenül bolyongott, hanem követve az vásárlóerő- illetve a kamatparitás elméletét, erősödött.  
A PSZÁF meg sem említette a Kúriának hogy van több elmélet, hanem csak egyetlen egyet közölt, 
mint „tényt”. Ez az elmélet viszont nem vált be, azonban az elhallgatott elméletek igen.  
Ez egyértelműen látható több ország CHF árfolyamának alakulásán (10. számú melléklet) is. 
 
Amennyiben újra feltesszük a kérdést…: 
„1. kérdés (részlet): tudniuk kellett-e azt, hogy a kölcsönök 10-15-20 éves futamideje alatt 
összességében a svájci frank árfolyama a forinthoz képest emelkedni fog?” 
…a válasz egyértelműen és kizárólag IGEN! 
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Stabil árfolyam 
 
„A jelentős kamatkülönbség mellett a forint árfolyama hosszú időn keresztül csak igen szűk sávban 
ingadozott: a forint/ svájci frank árfolyamának értékei alapján (a kölcsönök döntő többsége ebben a 
devizanemben lett kihelyezve) láthatjuk, hogy 2003-tól 2008 októberéig (vagyis a kölcsönök 
kihelyezésének időszakában) az árfolyam a 150-170 Ft /CHF sávon belül mozgott (azaz az árfolyam-
ingadozás mértéke jellemzően bőven 10%-on belül volt).” 
A 2003-as év, mint a vizsgálati időszak kezdete, indoklása: „A csúszó leértékelés rendszerének 
megszűnését (és az intervenciós sáv +/-15%-osra tágítását) követő időpontokat indokolt figyelembe 
venni, mert az ennél korábbi időpontra történő visszatekintés már egy „másik rendszerhez” 
tartozott.” 
„A forint svájci frankkal és euróval szembeni árfolyama tehát kifejezetten stabil volt abban a néhány 
évben, amikor jellemzően a deviza alapú kölcsönök kihelyezése történt. Az árfolyamkockázat ebben 
az időszakban is jelen volt, csak mivel nem realizálódott, jelentőségét alulbecsülték.” 
 

 
(28. oldal) 
 
Valójában nincs „másik rendszer”. A pénzügyi-gazdasági törvényszerűségek hoszabb távon „nem 
veszik figyelembe”, hogy épp van-e csúszó leértékelődés vagy nincs, épp kicsi vagy nagy az 
intervenziós sáv, vagy esetleg nincs semmilyen sáv… Az alapelv előbb-utóbb mindenképpen 
bekövetkezik: annak az országnak a pénze leértékelődik, amelyikben magasabb az infláció (illetve 
magasabb a kamatszint). 
A PSZÁF ugyanazt a trükköt követte el a válaszában, mint a bankok egy része, az MNB-PSZÁF 
lakossági kiadványa és a Bankszövetség. Csupán azt rövid időszakot mutatták be, amikor a forint 
stabil volt (kisebb kilengésekkel). 
 
Érdemes összevetni 25 év CHF árfolyam változását a BÉT előrejelzésével: 
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„A CHF árfolyama BÉT előrejelzéséhez, a trendhez képest hol lemaradt, hol pedig előre szaladt, mint 
ahogy Száz úr idézte a pórázon vezetett kutya esetét André Kosztolányitól. 
Ugyanez elmondható a teljes 25 éves időszakról, hiszen a svájci kamatok mindig alacsonyabbak 
voltak a magyar kamatoknál, így a trend hosszú távon mindig forint romlás volt. Amennyiben rövid 
távon vizsgáljuk az árfolyamokat, annak is szerepe van, hogy adott pillanatban a CHF árfolyam éppen 
erős állapotban (a trendvonal fölött) vagy gyenge állapotban (a trendvonal alatt) van.” 
(103. oldal) 
Devizahitel – Tisztelt Ügyészség! (ISBN 978-963-12-6442-5 – 2016 június) 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/18357.pdf 
 
Felmerül a kérdés, hogy észlelte-e a bankszektor, hogy a devizahitelezés idején a forint kevésbé 
gyengült, mint amire számítani lehetett? A válasz természetesen igen: 
„Egyértelműen bizonyítható, hogy a bankok már 2006 elején tudták, hogy a forint felülértékelt. A 
Bankszövetség a devizaalapú lakossági hitelek kockázatairól 2006. január 26.-án terjedelmes 
tájékoztatót adott ki. 

Ha a 2000 évi átlagot 100-nak tekintjük, akár a fogyasztói árak, akár az ipari termelői árak 
alapján számított – HUF/EUR reál árfolyamindex 2005. októberig nagyjából 22%-kal 
erősödött. Másképp ez azt jelenti, hogy a forint árfolyama kevésbé gyengült, mint ha az a 
hazai és az EU-s infláció különbözetének megfelelően változott volna. 
A fajlagos munkaerőköltség alapján számított HUF/EUR reál effektív árfolyam index 2005. 
júniusig nagyjából 16%-kal erősödött. Másképp ez azt jelenti, hogy a forint 16%-kal kevésbé 
gyengült, mint ha forintért vásárolható termelékeny munka mennyiségét vettük volna alapul, 
vagyis 2005. júniusában 1 euróért 16%-kal kevesebb hatékony munkát vásárolhatunk a 
munkapiacon, mint 2000. év átlagában. 

Később a bankszövetségi tájékoztató több alkalommal is „évi 3-4%-os reálfelértékelést” említ. 
A Bankszövetség tájékoztatója a MNB ábrájával mutatja be a forint reálfelértékelődését. A 2000. év 
átlaga tekinthető 100 %-nak.” 
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(108. oldaltól) 
Devizahitel – Tisztelt Ügyészség! (ISBN 978-963-12-6442-5 – 2016 június) 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/18357.pdf 
 
A pénzügyi szakma ugyanis nem csak azt vizsgálja, hogy milyen árfolyam várható a jövőben, hanem 
azt is vizsgálja, hogy adott időpontban milyen helyen van a forint árfolyama a múltban előre 
jelzetthez képest. Azt pedig megállapították, hogy a forint „felértékelődött” állapotban van. 
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Koncepciós eljárás 
 
„Meggyőződésünk szerint a deviza alapú hitelek, mint speciális banki termékek nem voltak 
jogellenesek. A korábbi jogi környezet nem tiltotta, hanem lehetővé tette ezen szerződéstípus 
kialakítását.” (Bevezető) 
„ismételten szeretném hangsúlyozni a Felügyelet azon bizakodását, hogy a devizahitelezés körül 
kialakult súlyos társadalmi problémák mielőbb megnyugtatóan, a törvényesség és a pénzügyi 
rendszer stabilitásának indokolatlan sérelme nélkül rendeződni fognak.” 
„Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 1. §-a kimondja, hogy a 
Felügyelet Magyarország pénzügyi közvetítő rendszerét felügyelő, ellenőrző hatósági feladatokat 
ellátó önálló szabályozó szerve, tevékenységének célja pedig – többek között – a pénzügyi 
közvetítőrendszer stabil, zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása.” 
„itt nem a devizahitelesek megsegítéséről, és nem is a bankok profitjáról van szó, hanem egy 
potenciális bankpánik lehetőségéről (amely szélsőséges esetben akár államcsődben is végződhet).  
„egy vagy kétszázezer devizahiteles jelenlegi gondja, több millió betétes jövőbeli problémájává is 
eszkalálódhat, ami nyilvánvalóan nem lehet cél” (Bevezető) 
 
Ami 2013-ban csupán gyanú volt, az már mára bebizonyosodott: a PSZÁF úgy alakította ki a válaszait, 
hogy az erre alapuló bírósági döntések ne okozzanak komoly gondot a bankrendszernek. Hiába 
hördültek fel a politikusok, a sajtó – a Kúria az elvárásnak megfelelő ítéletet hozott. Szemléztünk a 
2013-as cikkekből….( 11. számú melléklet) 
 
 

A Kúria határozata 
 
Fél évvel később meghozta a Kúra a 6/2013 számú határozatát, mely alapjául szolgált a devizahiteles 
törvényeknek. Részletek: 
Devizahitel alap jellemző 

„A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását 
egyaránt devizában határozták meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél forintban volt 
köteles teljesíteni (lerovó pénznem).” (R. rész 1. pont) 
„A deviza alapú kölcsönnél a tényleges pénzmozgás forintban történik: mind a kölcsön, 
mind pedig a törlesztőrészlet devizában meghatározott, az adós annak forintellenértékét 
kapja kézhez kölcsönként, illetve fizeti meg törlesztőrészletként” - Legfőbb Ügyész 
álláspont. (Ind. II.1.) 
„Megállapítható tehát, hogy a jogszabályok igen következetlen megnevezéseket 
használtak a konstrukció elnevezésére, és az egyes jogszabályok részben eltérő módon 
definiálták a deviza alapú kölcsönt.” (Ind. III.1.) 
„A deviza alapú kölcsön is devizakölcsön, mivel a tartozás devizában van meghatározva, 
ugyanakkor a hitelező a kölcsönt forintban köteles folyósítani, az adós pedig forintban 
köteles törleszteni, tehát mind a hitelező, mind az adós a devizában kirótt pénztartozását 
forintban rója le.” (Ind. III.1.) 
„az átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a folyósított összegnek, illetve a törlesztett 
összegeknek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását.” (Ind. III.1.) 

 
A valós helyzetet a hitelpénzrendszer ismerete világosan és egyértelműen mutatja meg.  
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Devizaforrás 
„A deviza alapú kölcsön mögött … devizaforrás áll. Annak vizsgálata, hogy egy konkrét 
szerződés mögött van-e devizaforrás lehetetlen és egyben szükségtelen is a perekben.” 
(Ind. III.1.) 
Egyértelmű tény, hogy nem volt „devizaforrás a deviza alapú kölcsönök mögött”.  

Tisztességtelen pereket idéz elő az előírás, mely szerint „lehetelen és szükségtelen” vizsgálni, 
hogy van-e devizaforrás! 
 
Bank helyzete 

„A hitelező helyzetére ugyanakkor az árfolyam változása nem hat ki, hiszen az adós általi 
visszafizetéskor forintban ugyanolyan értékű devizához jut, mint amennyit folyósított.” 
(Ind. III.1.) 
„…a pénzügyi intézmény az adós devizában történt eladósodása folytán nem jut őt meg 
nem illető előnyhöz, hiszen a törlesztéskor csak a kölcsönadott devizaösszegnek megfelelő 
forint összeghez jut hozzá.” (Ind. III.2.c) 

Ezek több szempontból is valótlan állítások. Egyrészt a bankok devizát nem folyósítottak, devizát nem 
adtak kölcsön, hanem deviza alapú hitelek esetében kizárólag csak forintot. A deviza árfolyam 
emelkedése egyértelműen növeli a bank forint bevételét. 
 
Árfolyamkockázat 

„A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére.” (R. rész 
3. pont) 
„A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért került sor, mert az adós célja az 
volt, hogy a forint kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál alacsonyabb kamat 
mellett jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt lehetőség, ha devizában adósodik el, ami 
egyben azt jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek iránya, mértéke 
előre nem látható, nem kiszámítható. Önmagában a múltbeli tendenciák nem alapoztak 
meg a jövőre vonatkozó várakozásokat, még akkor sem, ha abból esetleg az árfolyam 
gyengülésének tendenciájára lehetett következtetni…”  
„A szerződéses konstrukcióból származó árfolyam kockázatot az adós szempontjából 
kiegyenlíthette az az előny, amely az alacsonyabb kamatban és törlesztőrészletben 
mutatkozott..”(Ind. III.2.) 

A „múltbeli tendenciák” vizsgálata évszázadok óta folyik szerte a világon. Ezekből a vizsgálatokból 
származik pl. a kamatparitás elmélete, valamint vásárlóerő paritás elmélete. A kamatparítás 
elméletéből származik a határidős árfolyam kiszámításának képlete. Az ezzel a szakterülettel 
foglalkozó közgazdászok azt is megállapították, hogy a tényleges árfolyam „trendszerűen” követi a 
határidős árfolyamot, mert ellenkező esetben „arbitrázsra” (kockázat mentes jövedelem) kerül sor. 
Ismertek azok az elméletek és képletek, melyekkel meghatározhatóak a „jövőre vonatkozó 
várakozások”.  
Maga az MNB is vizsgálja, hogy a jelenlegi árfolyam a korábbi számításokhoz (előrejelzéshez) képest 
hol tart. Pl. a forint felül, vagy alulértékelt. Ismertettem a Bankszövetség 2006 januári tanulmányának 
két MNB ábráját is, mely mutatja, hogy a forint egyre inkább felülértékeltté vált. Ez a magyarázata 
annak, hogy miért tűnt a forint 2003-2008 között stabilnak. Ahogy a PSZÁF megfogalmazta: „Az 
árfolyamkockázat ebben az időszakban is jelen volt, csak mivel nem realizálódott, jelentőségét 
alulbecsülték.” Pontosabban kifejezve, nem a „árfolyamkockázat” volt jelen, hanem a várható és 
törvényszerű forintgyengülés nem következett be.  
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Az árfolyamváltozás várható iránya és mértéke.  
A „törlesztési karakterisztika” kifejezés a Magyar Bankszövetség főtitkárának több tanulmányában is 
szerepel. A tanulmány számunkra legfőbb megállapítása, hogy az adós a devizahitellel sem jár 
jobban, mert a teljes futamidő alatt várhatóan annyit kell fizetnie, mintha (magasabb kamatozású) 
forintkölcsönt vett volna fel. A szerződési időszak elején meglévő kamatelőnyt a futamidő alatt az 
árfolyamváltozás kiegyenlíti. Szó sincs tehát arról, hogy esélye lett volna annak, hogy az „alacsonyabb 
kamat kiegyenlítse az árfolyamkockázatot”. 
 
„Kovács Levente a Bankszövetség főtitkára, a Devizahitelek háttere címmel írt egy elemzést, mely 
2013.-ban jelent meg a Hitelintézeti Szemlében (3. szám). Ekkor már évekkel túl vagyunk a 
szerződéskötések időszakán, öt év telt el a pénzügyi válság kitörése óta, a jómódúak már rég 
végtörlesztettek kedvezményes árfolyammal és javában folynak már tízezrével a perek a 
bíróságokon. 
„Mindenképpen szükséges megismerni Kovács Levente „banküzemtani ismereteit”… 

„Végeredményben a teljes futamidőt tekintve reálértéken a forint és a svájcifrank-alapú 
hitelek törlesztési terhe hozzávetőleg megegyezik; a különbség az, hogy amíg a forinthitel 
törlesztési terhe (a magasabb kamatszint miatt) az első időszakban relatíve magasabb, a 
végső időszakban (a fixált forint törlesztőrészlet elinflálódása miatt) viszont alacsonyabb.” 

 
Fontosnak tartom ezt mindenképpen kiemelni: „reálértéken a forint és a svájcifrank-alapú hitelek 
törlesztési terhe hozzávetőleg megegyezik”. Ez ugyanazt jelenti, amit már több alkalommal is idéztem 
pénzügyi szakemberektől. Hiába az alacsonyabb kamat, hosszú távon a kamatelőnyt elviszi a 
forintgyengülés miatti veszteség. A bankok már akkor, amikor a devizakölcsönöket elkezdték kínálni, 
tudták, hogy az adós összességében ugyanannyit fog fizetni, mintha forintkölcsönt vett volna fel. 

„A devizahitel törlesztési terhe (az alacsonyabb kamatszint miatt) viszont alacsonyabb 
szintről indul, de a törlesztési időszak alatt a devizaalapú tőketartozás miatt (feltételezve, 
hogy az árfolyamemelkedés pontosan megegyezik a bér- és az árszintnövekedéssel!) 
reálértéken változatlan marad. A devizahitel törlesztési karakterisztikája kedvezőbb a 
családok számára, hiszen az első időszakban, amikor a családalapítás történik, nem jelent 
elviselhetetlen terheket; igaz, a gyerekek kirepülése után is marad még törlesztenivaló.” 

 
A „törlesztési karakterisztika” egyértelműen mutatja, hogy az időszak elején a forintkölcsönnel 
rendelkezőnek magasabb a havi törlesztő részlete, később azonban a devizakölcsönnel 
rendelkezőnek lesz magasabb a törlesztő részlete. Sokkal magasabb lesz a törlesztő részlete, mintha 
magas kamatozású forintkölcsönt vett volna fel. 
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A bankok tudták, teljesen mindegy, hogy az Ügyfél forintkölcsönt vagy devizakölcsönt vesz fel, szinte 
ugyanannyit kell mindkét esetben visszafizetnie. A szürke vonal alatti terület és a fekete vonal alatti 
terület nagyjából ugyanakkora.” 
(208. oldaltól) 
Devizahitel – Tisztelt Ügyészség! (ISBN 978-963-12-6442-5 – 2016 június) 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/18357.pdf 
 

„Így tehát az adóst terhelő árfolyamkockázat nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek nem 
tekinthető. A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésekor ezeket a szerződéseket a 
társadalom nem ítélte el (BH2012/7/G4.). A szerződéskötést követően bekövetkezett, a 
fogyasztóra hátrányos változások pedig nem eredményezhetik a szerződés jóerkölcsbe 
ütközés miatti érvénytelenségét.” (Ind. III.2.) 

Egyértelmű tény..., hogy a devizaárfolyamok emelkedése nem a 2007-2008-as válság hatására 
következtek be. Hiszen egyrészt a BÉT sem láthatta előre 2004-ben, hogy a felelőtlen amerikai 
jelzáloghitelezésből, és a banki követelések csomagban történő értékesítéséből 2008-ban 
világméretű pénzügyi válság lesz. Másrészt a válság elmúltával az árfolyamoknak vissza kellett volna 
térniük a korábbi szintre. Csakhogy pl. a devizahitelezésben legjellemzőbb CHF árfolyama a 
(hivatkozott) válság megszűnése után is folyamatosan emelkedik. 
Nem csak a társadalom, hanem a jogszabályok is elítélik azt, ha valaki úgy köt bármilyen üzletet, hogy 
a termékről valótlan információt nyújt, vagy lényeges információt elhallgat. Teljesen komikus 
megállapítás az, hogy a „társadalom nem ítélte el a devizahitelezést”. 
 

„A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, 
előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére. Ahogy arra a 
Legfelsőbb Bíróság a BH2012/7/G.4. számon közzétett elvi határozatában már 
rámutatott, a pénzügyi intézménynek nem kellett arról nyilatkoznia, hogy a hosszabb 
távra kötött szerződés ideje alatt mi lehet az árfolyamváltozás felső határa. Ilyen tartalmú 
tájékoztatási kötelezettséget egyébként nem is lehetne teljesíteni, mert az árfolyam 
emelkedésének, csökkenésének nincs pontosan előre látható, kiszámítható mértéke, illetve 
korlátja, különösen hosszú időintervallum esetén.” (Ind. III.3.) 
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Ezek azok a megállapítások, melyek ellentmondanak a gazdasági-pénzügyi 
törvényszerűségeknek és nem igazolják az elmúlt évtizedek deviza árfolyam változásai (a 
devizahitelezésben mérvadó CHF, EUR). 
„A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a Kúria részére 2013. május 31-én adott 
tájékoztatás szerint, a 2001-2008 közötti időszakban a pénzügyi intézmények sem 
láthatták előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát.” (Ind. 
III.3.) 

Mint ismertettük, a PSZÁF tájékoztatása rengeteg valótlanságot, csúsztatást, félrevezetést tartalmaz. 
Indokolt tehát alapos mérlegelés alá vonni a várható devizaárfolyammal tett állítását is. 
A PSZÁF pontosan ezt írta: „A 2001 és 2008 közötti árfolyamokból valóban nem lehetett az árfolyam 
jövőbeli alakulására következtetni.” Ez valóban így van, mert ha valaki (voltak az országban több 
millióan) úgy gondolta, hogy a következő 10-20-30 évben is olyan stabil lesz a forint árfolyam, mint 
2001-2008 között volt, azt hatalmas csalódás és óriási anyagi kár érte. Több százezer esetben teljes 
csőd, végrehajtásokkal és kilakoltatásokkal – külföldre menekülésekkel, családok széthullásával és 
öngyilkosságokkal együtt. 
Jól láthatóan tévesen értelmezte a PSZÁF idézett megállapítását a Kúria akként, hogy „a 2001-2008 
közötti időszakban a pénzügyi intézmények sem láthatták előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak sem 
a mértékét, sem az irányát”, mivel egyáltalán nem ezt írta a PSZÁF elnöke. 
 
A megoldáshoz vezető út 

„A Ptk. 205. § (3) bekezdése alapján a felek a szerződés megkötésénél együttműködni 
kötelesek és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést 
megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden 
lényeges körülményről. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a szerződés 
teljesítése során is terheli a feleket [Ptk. 277. § (4) és (5) bekezdések]. A deviza alapú 
fogyasztói kölcsönszerződések esetén a felek között információs egyensúlyhiány áll fenn.” 
„A téves vagy nem megfelelő tartalmú tájékoztatás, illetve a félrevezető tájékoztatás - 
bizonyítottság esetén - annak megállapításához is vezethet, hogy az adós a szerződés 
megkötésekor tévedésben volt vagy a pénzügyi intézmény őt szándékosan 
megtévesztette.”  (Ind. III.3.) 
„A nagyszámú jogvitát eredményező társadalmi problémák megoldásának nem a bírói út 
a megfelelő módja, figyelemmel annak időigényes és nem költséghatékony voltára, 
szemben a jogalkotási lehetőséggel, amely célszerű és legitim eszköze társadalmi 
problémák kezelésének.” (Ind. III.7.) 

 
 

MNB munkatárs állításai 2021. júliusában 
 
Az ismertetett tények, összefüggések alapján teljesen megdöbbentő, hogy az MNB egyik munkatársa 
valótlanságok és csúsztatások sorát közli 2021 nyarán egy cikkben: 
 
„A deviza-, illetve a deviza alapú hitelek közel két évtizeddel ezelőtt terjedtek el a magyarországi 
hitelpiacon. Az „olcsónak” gondolt, osztrák mintára bevezetett devizahitelek a forintalapú 
támogatott lakáshitelek kivezetésének következtében válhattak hosszú időre egyeduralkodóvá a 
hazai lakossági hitelezésben.” 
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„a korábban Ausztriában már elterjedt svájci frank alapú hitelek léptek a forintkölcsönök helyére. A 
modell az osztrák piacról jött: az ottani bankok a kilencvenes években először a határ közelében élő 
és Svájcban dolgozó osztrák állampolgároknak nyújtottak ilyen hiteleket.” 
A devizahitelezés ismereteim szerint első alkalommal Ausztráliában pusztított az 1980-as években. A 
hazánkban a bankok azt a „terméket” vetették be, amivel már évtizedekkel korábban több százezer 
családot kifosztottak. Úgy véljük ezzel az MNB munkatársainak is tisztában kell lenniük legalább 2021-
ben. 
 
„A deviza alapú hitel olyan hitelforma, ahol az adós számláján a kölcsön összegének a jóváírása (a 
folyósítás) és a törlesztés forintban történik, illetve történt, azonban a kölcsön banki forrása 
valamilyen, akár összetett banki művelettel bevont deviza („deviza volt az ügylet mögött”).” 
Mint ismertettük nem volt devizaforrás, sőt a hitelezés hozta létre a bank deviza követelését. 
Ezt az MNB munkatársa, ha jól belegondolunk, el is ismeri: 
„..az adós tartozása is devizában állt fenn, alapvetően és jellemzően abban volt nyilvántartva.” 
 
Az MNB munkatársa elismeri (és ezzel egyetértünk), hogy nem minden devizahitel esetén van 
nyilvántartva devizában az adósság: 
„egyes banki leányvállalatok esetében az elsődleges nyilvántartás forint alapon történt, a mögöttes 
deviza nyilvántartást az anyabank végezte, így olyan bizarr helyzet is előállhatott, hogy a „devizában 
nyilvántartott tartozás” nyilvántartása a közvetlen hitelnyújtónál technikailag forint alapon történt. 
Természetesen az árfolyamváltozás göngyölített eredményének a vezetése valamilyen 
megnevezéssel (pl. árfolyamgyűjtő, árfolyamkülönbözet, sőt kreatív megnevezéssel: kamatváltozás 2, 
stb.) ezekben az esetekben is megtörtént.” 
Vagyis eszköz oldalon sem hozott létre a pénzintézet deviza követelést. 
 
Az MNB munkatársa még 2021-ben is elfogadhatónak tartja az árfolyamrést: 
„További költség tényezőt jelentett az eladási és a vételi árfolyam közötti különbség (az úgynevezett 
árfolyamrés). A bank a hitel folyósításánál vételi árfolyamon konvertált az adott devizanemből (az 
adósnak forintra volt szüksége, forintban kellett kiegyenlítenie a finanszírozott eszköz – autó, lakás, 
stb. – vételárát ezért kvázi felkínálta a hitelfelvételből eredő devizáját a banknak, aki azt a vételi 
árfolyamán megvette), míg a törlesztésnél banki eladási árfolyam került alkalmazásra mivel az adósok 
jövedelme rendszerint forintban állt rendelkezésre, forintból vették meg a törlesztéshez szükséges 
deviza összegét.” 
 
„A deviza alapú hitelezés gyakorlatilag számottevő problémák nélkül működött hozzávetőleg 2008-ig. 
Ekkor azonban a kibontakozó világgazdasági válság hatására, illetve a svájci frank árfolyamának tartós 
és egyirányú elmozdulása (a forint gyengülése) következtében a hazai adósok törlesztőrészletei kb. 
2009-től növekedésnek indultak és 2010-2011-re egyes esetekben drámai mértékűvé váltak.” 
Egyértelmű tény már 2021-ben, hogy nem a válság az oka a „drámai mértékű” törlesztő részlet 
emelkedésnek. 
 
„Az árfolyamváltozásból származó problémát tetézte, hogy a válság hatására a kamatszint is 
emelkedett. Az adósok nem ritkán olyan helyzettel találták szemben magukat, hogy több éves 
szerződésszerű törlesztés után a fennálló tartozás forintban kifejezett összege túlszárnyalta az 
eredeti kölcsönösszeget.” 
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Az MNB munkatársa meg sem említi, hogy a bankok jogszabályellenes szerződéseket kötöttek és 
visszaéltek az általuk kialakított helyzettel. 
A teljes írást csatolom (12. számú melléklet) 
 
Nagyon sokan úgy vélik, hogy az MNB (minként korábban a PSZÁF is) teljes mértékben a bankszektor 
érdekeit képviseli. Nagyon bízom benne, hogy ez a vélelem minden alapot nélkülöz. Hamarosan ki fog 
ez derülni abból, hogy jelen kezdeményezésem az MNB-nél milyen intézkedéseket vált ki. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Szabó József 
1182 Budapest 
…….. 
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1. számú melléklet – Solt Katalin: Pénzügytan (részletek) 
 
 

 
 
 
Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával.  
Szerző:  dr. Solt Katalin egyetemi docens  
Lektor:  dr. habil Vigvári András 
 
1.1.3. Pénzteremtés – pénzkibocsátás  
Ha a forgalomban levő pénz többsége egy könyvelési tétel, akkor keletkezése nagyon egyszerű: csak 
rá kell könyvelni az adott ügyfél számlájára 
(10. oldal) 
 
Tegyük fel, hogy az ABC Bank nemrég kezdte meg működését, de már gyűjtött betéteket is – néhány 
vállalat nála helyezte el pénzeszközeit, folyószámlát nyitva. Tegyük fel, hogy az említett vállalatok 
összesen 1000 millió forint folyószámlabetétet helyeztek el a banknál, amit bankjegy formájában 
fizettek be. Eszerint a bank mérlegében – saját tőkéje mellett – szerepel 1000 millió készpénz az 
eszköz oldalon, és 1000 millió betét, ami a bank kötelezettsége a betétesek felé. A betétesek, amikor 
készpénzüket bevitték a bankba, átalakították pénzük formáját: eddig bankjeggyel rendelkeztek, 
most pedig bankszámlapénzzel. 
(11. oldal) 
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Kövessük nyomon az elmondottakat a bank vagyonmérlegének sematikus ábráján! Tegyük fel, hogy 
az említett 1000 millió betét három ügyfél, X, Y és Z között oszlik meg. A bank vagyonmérlege a 
következőképpen néz ki az induló helyzetben: 
 

 
 
(12. oldal) 
 
Ha most megjelenik egy új ügyfél, aki hitelt szeretne felvenni, a bank mindenképpen kielégíti ezt az 
igényt, ha biztosítva látja a hitel visszafizetésének feltételét, vagyis hitelképesnek ítéli az ügyfelet. N 
vállalat 100 millió forint összegű hitelt kér. A bank ezt az összeget jóváírja az ügyfél számláján, és 
egyben megjelenik 100 millió forint követelés N vállalattal szemben. Ezzel egyúttal megnő a 
forgalomban levő pénzmennyiség is, hiszen növekszik a bankszámlapénz állomány 100 millió 
forinttal! Az ABC bank vagyonmérlege a következőképpen módosul: 
 

 
 

Az ABC bank tehát hitelnyújtással pénzt hozott forgalomba. Ez a pénzmennyiség akkor kerül ki a 
forgalomból, ha N vállalat a hitelt visszafizeti. 
(13. oldal) 
 
1.8. definíció. A modern pénz hitelpénz, mert hitelnyújtással keletkezik és hitelvisszafizetéssel szűnik 
meg. 
 
Ha az ABC Bank hitelt vesz fel a központi banktól, akkor azt nem készpénzben kapja, hanem 
számlapénz formájában: a központi bank jóváírja az összeget a bank nála vezetett számláján, 
hasonlóan ahhoz, ahogyan azt az ABC Bank tette. A központi bank tehát a refinanszírozási hitel 
nyújtásával jegybanki számlapénzt teremt. Ezt a jegybanki számlapénzt a kereskedelmi bank 
bármikor készpénzre, bankjegyre válthatja. A kereskedelmi bank eszközei, a folyószámlabetétek 
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fedezete tehát jegybanki pénz, amely lehet számlapénz vagy készpénz. A szükséges összegnek mindig 
csak akkora hányadát tartja készpénzben a kereskedelmi bank, amely a folyamatos kifizetéskehez 
szükséges, hiszen a készpénz tárolása és szállítása költséges, míg a számlapénz kezelése minimális 
költségekkel jár. 
(14. oldal) 
 
A kereskedelmi banknak nem csak azért van szükséges jegybanki számlapénzre, hogy ügyfelei 
készpénzigényét kielégíthesse. Az ügyfelek egy része olyan cégeknek is utalhat pénzt, akik nem az ő 
bankjánál vezetik folyószámlájukat. Ezek az átutalások a központi bankon keresztül történnek: az ABC 
Bank más banknak csak jegybankpénzben fizethet. Ez a fizetés nyilván nem úgy történik, hogy a 
megfelelő összegű készpénzt átszállítják egyik bankból a másikba, hanem könyvelési művelettel: az 
egyik bank jegybanki számláját megterhelik a szükséges összeggel, és azt jóváírják a másik bank 
számláján.  
A kereskedelmi banknak (a példában az ABC Banknak) annyi jegybankpénzzel kell rendelkeznie, 
amennyi elegendő a készpénzigény és a más bankokhoz történő átutalások zavartalan 
lebonyolítására. Minél nagyobb egy kereskedelmi bank, annál kevesebb ilyen átutalásra van szükség, 
hiszen annál nagyobb a valószínűsége, hogy ügyfelei egymás között bonyolítják le a fizetéseket. 
(15. oldal) 
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a központi bank és a kereskedelmi bankok egyaránt végzenek 
pénzkibocsátást. A pénz azonban csak a kereskedelmi bankokon és a kormányzaton keresztül kerül 
forgalomba. A jegybank által kibocsátott pénz a bankjegy és a központi banki számlapénz. Ez utóbbi 
kizárólag a bankrendszeren belül kerülhet felhasználásra. A bankjegyek a kereskedelmi bankokon 
keresztül kerülnek forgalomba, amikor az ügyfelek számlapénzüket bankjegyre váltják. 
(16. oldal) 
 
 
4.2.2. Vásárlóerő-paritás 
A  vásárlóerő-paritás elméletének relatív változata szerint az árszínvonalak összehasonlításával csak 
nagyon bizonytalan információkhoz juthatunk az árfolyamokra vonatkozóan. Az árszínvonalak 
változásának összevetésével azonban meghatározhatjuk az árfolyam változásának irányát és ütemét. 
A vásárlóerőparitás relatív változata szerint az árfolyam változásának ütemét a két ország 
árindexének aránya határozza meg: 
 

 
Ezen megközelítés szerint, ha mondjuk a belföldi árak kétszeresére növekednek, a külföldi árak pedig 
nem változnak, akkor az árfolyam a kétszeresére nő, a külföldi valuta felértékelődik, a hazai pedig 
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leértékelődik. Az árfolyam változása tehát az inflációs ráták eltéréseit tükrözi. Ha a két ország 
inflációs rátája megegyezik, akkor az árfolyam nem fog változni. 
(137. oldal) 
 

 
 
Az abszolút verzió elfogadása egyben a relatív verzió elfogadását is magában rejti, hiszen az abszolút 
árak változása határozza meg az árfolyam változását is. A relatív verzió elfogadása azonban nem 
jelenti az abszolút verzió elfogadását is, mert nem teszi szükségessé az egységes árak létét. Hosszabb 
távon az árfolyamok változását nagymértékben meghatározzák az inflációs ráták, de rövid távon ilyen 
közvetlen kapcsolat nem mutatható ki, mert az árfolyamra jelentős mértékben hatnak a piaci, pénz-
ügyi tényezők.  
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél erőteljesebb az infláció, annál tisztábban érvényesül a 
vásárlóerőparitás. A magas inflációs rátájú országok valutájának árfolyama és a relatív inflálódás 
mértéke között igen szoros korreláció érvényesül, míg a viszonylag stabil árszínvonalú országokban az 
árfolyamszint változását döntően nem az árszint relatív változása határozza meg. 
(138. oldal) 
 
4.2.3. Kamatparitás 
A kamatparitás elmélete a készpénz- és határidős árfolyamok közötti kapcsolatot használja fel a 
valutaparitás magyarázatára.  
A kamatparitás megértése érdekében először a kézpénz- és határidős árfolyamok fogalmával kell 
megismerkednünk. 
 A készpénz (más néven: prompt- vagy spot-) árfolyam olyan valuta- vagy deviza adásvételre 
vonatkozik, amikor az ügyfelek 2 napon belül le-bonyolítják a tranzakciót és rendelkeznek a valutával 
vagy devizával.  
A  határidős (vagy termin-) árfolyam azokra az ügyletekre érvényes, amelyek megkötése és teljesítése 
egymástól időben elválik (2 napnál több, de legfeljebb egy év telik el közöttük). A határidős árfolyam 
a teljesítés időpontjára vonatkozik 
(139. oldal) 
 
A kamatparitás, vagyis a hazai és a külföldi kamatláb aránya illetve eltérése meghatározza a határidős 
árfolyam és a prompt árfolyam, a jövőben várható prompt árfolyam és a mai prompt árfolyam, 
valamint a jövőben várható prompt árfolyam és a határidős árfolyam kapcsolatát. 
(143. oldal) 
 
https://www.studocu.com/hu/document/szechenyi-istvan-egyetem/kozgazdasagtan/penzugytan-
jegyzet-a-szechenyi-istvan-egyetem-bsc-kepzeshez/4560399 
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2. számú melléklet - Varga József: A bankrendszer működése 
 

 
  
 Szerző: Varga József egyetemi docens (Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar) 
Lektor: Tatay Tibor egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem) 
A tananyag a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011 azonosító számú,„Pannon-modell” – Regionális 
szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gaszt-ronómia 
területén” című projekt támogatásával készült el. 
Kézirat lezárva: 2014. október 1. 
Kiadja  
Kaposvári Egyetem – Pannon Egyetem – Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft.  
Felelős kiadó:  Szávai Ferenc  a Kaposvári Egyetem rektora  
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 
 
 
 
2. A pénzteremtés alapesetei 
A számviteli mérleg 
A pénzteremtés mechanizmusának megértéséhez érdemes a könyvviteli mérleg fogalmából ki-
indulnunk. Az Eperjes család év elején, azaz 2013. január 1-én összesítést készít a családi vagyonról. 
Az alábbi főbb vagyontárgyakat írták össze. 
Eszközök: 
1. Lakótelepi lakás .................................... 5.000.000 Ft 
2. Bútorzat, lakberendezési tárgyak ...........  400.000 Ft 
3. Gépkocsi .................................................  300.000 Ft 
4. Egyéb tartós fogyasztási cikkek .............   150.000 Ft 
5. Ruházat ................................................... 150.000 Ft 
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6. Könyvek ...................................................  50.000 Ft 
7. OTP-részvény .........................................  100.000 Ft 
8. Készpénz ................................................  165.000 Ft 
9. A Szabó család tartozása .......................... 15.000 Ft 
------------------------------------------------------------------------- 
Összesen .................................................. 6.330.000 Ft 
 
A fenti felsorolás végösszege, tehát 6.330.000 Ft a családnál lévő összes vagyontárgy értéke. Ezek a 
tételek a mérleg eszköz oldalán szerepelnek. A mérleg eszköz oldala tehát arra a kérdésre ad választ, 
hogy milyen vagyontárgyak vannak az adott család vagy gazdálkodó alany tulajdonában. 
Biztos-e azonban az, hogy ezek a tárgyak, melyek a család használatában vannak, az ő tulajdonukat is 
képezi? Erre a kérdésre ad feleletet a mérleg forrás oldala. Ez is a fenti eszközök körét öleli fel, 
csupán más csoportosításban. A forrás oldal azt mutatja meg, hogy mi az eszközök forrása, azaz 
tulajdonképpen kinek a tulajdonában vannak a fenti vagyontárgyak. 
Magánszemélyek, de a bankszféra kivételével a gazdálkodó egységek esetében is természetesen a 
saját forrás a legjelentősebb csoport. Az ettől eltérő tételeket idegen forrásnak nevezzük. Ezt a 
tartozások összege testesíti meg, mely lehet felvett hitel, illetve ennek speciális alesete, a szállítói 
állomány. 
Nézzük meg, hogyan néz ki az Eperjes család mérlegének forrás oldala: honnan származik a családi 
vagyon? 
Források: 
1. Saját vagyon ........................................ 5.700.000 Ft 
2. OTP-lakástartozás ..................................  300.000 Ft 
3. Munkáltatói kölcsön ............................... 100.000 Ft 
4. Eperjes József szüleitől kapott kölcsöne   200.000 Ft 
5. Egyéb felvett kölcsön ...............................  30.000 Ft 
----------------------------------------------------------------------- 
Összesen .................................................. 6.330.000 Ft 
 
A család vagyonából 5.700.000 Ft az Eperjes család tényleges (saját) tulajdona, 630.000 Ft összegű 
vagyontárgy pedig - bár Eperjesék használják, tehát a mérlegoldalukon eszköztételként szerepel - a 
hitelezők (idegen) tulajdonában van. 
A mérleg tehát egy olyan könyvviteli nyilvántartás, amely egy adott időpontban összevontan, 
pénzértékben tartalmazza a gazdálkodó vállalat eszközeit és forrásait. A kimutatás bal oldalán az 
eszközök, jobb oldalán a források tételei találhatók. Magasabb és speciális szinten, (vállalatcsoport, 
állam, vagy háztartások, pénzügyi szektor stb.) is készíthetnek ilyen nyilvántartásokat. A gazdasági – 
reál – folyamatokat modern korban mindig ellentétes irányú pénzfolyamat lebonyolítása is jellemzi. 
 
A bankrendszer típusai és pénzteremtése 
A pénzteremtés megértéséhez szükséges néhány alapfogalmat megismerni. A bankrendszer ki-
alakulásával és működésével későbbi fejezetekben ismerkedhetünk meg részletesen. A modern, 
belső értékkel nem rendelkező pénz létrejöttekor nem véletlenül terjedt el a pénzteremtés kifejezés. 
E pénz ugyanis egyszerű számlajóváírással, vagyis azáltal keletkezik, hogy egy számot egy darab 
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papíros vagy elektronikus nyilvántartás megfelelő helyére leírnak. E mondat megértéséhez 
tisztáznunk kell néhány pénzelméleti alapfogalmat. 
Egyszintű bankrendszerben az ország központi bankja (jegybank) áll kapcsolatban a vállalati szférával, 
vezeti azok számláit. Egyszintű bankrendszer létezett a volt szocialista országokban. A különböző fokú 
tervgazdasági rendszerekben ugyanis az információ megfelelő centralizálása fontos szerepet töltött 
be. Egy ilyen rendszerben, ahol a monetáris folyamatok alárendelt pozícióban vannak és a 
gazdaságpolitika alapvetően más eszközrendszerrel irányítja a gazdasági folyamatokat, kétségtelenül 
számtalan előnye van egy egyszintű bankrendszernek. 
  

 
 
Az egyszintű bankrendszer azonban nem jelenti azt, hogy csupán egyetlen bank végez minden 
bankműveletet. A központi bank mellett általában működik még Beruházási Bank, Külkereskedelmi 
Bank és Takarékpénztár. Az olyan bankrendszert, amelyben e szakbankok hiányoznak, 
monobankrendszernek nevezzük. 
A piacgazdaságokra nem az egyszintű, hanem a kétszintű bankrendszer a jellemző. Ekkor a központi 
bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal. A vállalati szféra számláit az ún. 
kereskedelmi bankok (üzleti vagy hitelbankok) vezetik. (A bank kifejezés az 1996. évi CXII. tv. alapján 
jogi kategória is, míg a kereskedelmi banki szóhasználat az üzleti bank értelmében hazánkban 
jelenleg közgazdasági fogalom.) A központi bank pedig csupán e kereskedelmi bankokkal áll 
összeköttetésben. 
A kétszintű bankrendszerben az ország központi bankja mellett létezik a bankrendszer alsóbb szintje, 
melyet a kereskedelmi (üzleti vagy hitelbankok) alkotnak. A központi bank nem áll közvetlen 
kapcsolatban a gazdálkodó szférával, a gazdasági egységek számláit a kereskedelmi bankok vezetik. 
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Induljunk ki abból az alapállapotból, miszerint egyszintű bankrendszerben vagyunk és a gazdaságban 
nincs készpénz. Egyszintű bankrendszer esetén a jegybank vezeti minden vállalat számláját. Mivel 
nincs készpénz a forgalomban, a vállalatok egymásnak csak számlapénzzel tudnak fizetni. 
A pénzt technikai (megjelenési) formája szerint beszélhetünk készpénzről és számlapénzről. 
Készpénz: a törvényes fizetőeszköz (bankjegy- és érmeállomány) megnevezése. Számlapénz: a banki 
számlákon megjelenő pénznagyság.  
E fejezet első két pontjában a pénzteremtés alapvető két útját mutatjuk meg: a hitelnyújtás és a 
külföldi fizetőeszköz vásárlása ellenébeni pénzkeletkezést. Mindkét esetben szemléletmódunk 
független attól, hogy milyen típusú bankrendszerben vagyunk, valamint továbbra is feltételezzük a 
készpénznélküli gazdaságot.  
 
Pénzteremtés hitelnyújtás ellenében 
Bankunk e fenti rendszerben (készpénz nélküli gazdaság, egyszintű bankrendszer) hitelt nyújt egy 
vállalatnak. A hitelnyújtás műveletével egyben pénzteremtés is történik: pénz kerül a gazdaságba. Ez 
az esemény az alábbi módon tükröződik a vállalat és a bank mérlegében. A pénzállomány a vállalati 
mérleg eszköz oldalán szerepel, hiszen ez a vállalati vagyontárgyak egy fajtája. A mérleg forrás oldala 
mutatja, hogy a vállalat e pénzeszközhöz hitelnyújtás kapcsán jutott, azaz e hitelösszeggel a vállalat 
tartozik a banknak. 
  

 
 
A bank mérlegében e tételek ellentétesen helyezkednek el. A bankmérleg eszköz oldalát idegen 
szóval aktíváknak, a forrásoldalt pedig passzíváknak nevezzük. 
 

 
 Ennek oka, hogy a bank számára a hitel követelés, vagyis a hitel a bank eszköze. A teremtett pénz, 
vagyis a banknál vezetett betét pedig a bank tartozása, a bank passzívája. (A hitel szó közgazdaságilag 
hiányos fogalom: a nyújtott hitel mindig eszköz, a felvett hitel mindig forrást jelent.) A pénz e 
tartozásjellege azáltal valósul meg, hogy a vállalat, a pénz tulajdonosa szabadon rendelkezhet e 
pénzösszeg felett: felhasználhatja fizetésre pl. más vállalatoknak. 
A pénzteremtés tehát azáltal valósult meg, hogy a bankbetétet nyitott a vállalat számára. Magával a 
betétnyitással keletkezett pénz a gazdaságban. Fontos megértenünk, hogy a pénzteremtés nem a 
betétnyitás mellett, azzal egyidejűleg, hanem éppen azáltal jön létre. A gazdaságban (többlet)pénz 
keletkezett, amikor a betétszámlán a bank az összeget jóváírta. 
A pénz megsemmisülése a pénzteremtéssel ellentétes folyamat. Ha a pénzteremtés hitelnyújtással 
keletkezik, akkor a pénzmegsemmisülés hitel visszafizetéssel szűnik meg. A hitelpénz mechanizmusa 
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tehát körforgás jellegű. A kereskedelmi bankok hitelnyújtás révén pumpálnak pénzt a gazdaságba. E 
pénz az adott vállalattól a többi szférához (a lakossághoz és az államház-tartáshoz), illetve más 
vállalathoz kerül. Ha a vállalat értékesítette áruját vagy szolgáltatását, akkor a hozzá visszakerült 
pénzből visszafizetheti hiteleit. Ezzel az utolsó aktussal a pénz megszűnik. 
A pénz körforgásának eme szemléltetése igen leegyszerűsített. A pénz ugyanis bármelyik szereplőnél 
kiléphet a forgalomból. Ez nemcsak veszteséges termelés esetén következhet be (amikor a vállalat 
nem tudja realizálni termelését, így nem képes a felvett hitel visszafizetésére sem), hanem teljesen 
egészségesen is, például a lakosság otthon tartott megtakarításain keresztül. 
Ha a bank ügyfelének kamatot ír jóvá, ez hatásában pénzteremtő jellegű, mivel a vállalati 
betétállomány emelésével a bankpasszívákat növeli. A vállalatnak több pénze lesz, a pénzmennyiség 
nő. 

  
Ezzel szemben pénzmegsemmisítő hatású, ha az ügyfelek kamatot fizetnek a banknak. Míg a 
kamatjóváírás tehát a hitelnyújtással megegyező hatást vált ki, addig az ügyféltől történő 
kamatbeszedés pénzteremtés szempontjából hitel visszafizetéssel egyenértékű. 
 
Pénzteremtés külföldi fizetőeszköz vásárlása ellenében 
Ha vállalatunk külföldi fizetőeszközzel rendelkezik - például exporttevékenysége következtében -, 
akkor a pénzteremtés devizavásárlással is keletkezhet. Ebben az esetben a vállalat eladja külföldi 
fizetőeszközét hazai fizetőeszköz ellenében. Az egyes mérlegekben ez úgy fog megjelenni, hogy a 
vállalati mérlegben csupán az eszközoldal rendeződik át. A bankmérlegben az aktívaoldalon a hitel 
helyett a deviza tétel szerepel. 
 

 
 Mint ahogy a hitelnyújtás ellenében történő pénzteremtés során a hitel visszafizetés 
pénzmegsemmisítő hatású volt, ugyanígy pénzmegsemmisülést okoz, ha a bank elad külföldi 
fizetőeszközt hazai pénz ellenében. Ez az esemény az alábbi módon tükröződik a mérlegekben. 
 

  
Valuta: külföldi fizetőeszköz készpénzben (bankjegy és érme formájában). 
Deviza: valutára szóló követelés, külföldi pénznemben megjelölt fizetési ígéret. 
(7. oldaltól) 
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3. Pénzteremtés a kétszintű bankrendszerben 
 
A jegybank és a kereskedelmi bank közötti kapcsolat 
Kétszintű bankrendszerben a pénzteremtés két műveletsorra válik: a kereskedelmi bankok 
(hitelintézetek) és a központi bank pénzteremtésére. 
Kereskedelmi bankpénz: a kereskedelmi bankok által teremtett pénz, a kereskedelmi bank passzívája. 
A kereskedelmi banki pénzteremtéstől elkülönül a jegybanki pénzteremtés. Ez a pénzteremtés 
mechanizmusát tekintve nem különbözik a kereskedelmi bankok pénzteremtésétől. 
A központi bank aktíva oldalán a hitel tétel található. Ez azonban itt nem a vállalati szektor számára 
nyújtott hitel – hiszen kétszintű bankrendszerben a jegybank nem áll közvetlen kapcsolatban a 
gazdálkodó egységekkel –, hanem a kereskedelmi bankok számára nyújtott hitel. A jegybanki passzíva 
oldalon a jegybank által teremtett pénz áll. Ez a pénz azáltal keletkezik, hogy a központi bank 
bankbetétet nyit a kereskedelmi bankok számára, az e számlákon található betét maga a jegybank 
által teremtett pénz. Az így létrejött pénzt nevezzük jegybankpénznek. 
 

  
 
Jegybankpénz: a jegybank által teremtett pénz, a jegybank passzívája. 
A kereskedelmi bankpénz és a jegybankpénz megfelel a pénz általános definíciójának, miszerint 
mindkettő bankra szóló követelés, mindkettő bankpasszíva. A központi bank által teremtett 
jegybankpénz a központi bank passzíva oldalán, a kereskedelmi bank által teremtett kereskedelmi 
bankpénz a kereskedelmi bank passzíva oldalán szerepel. 
Kétszintű bankrendszerben - kivéve azt a valószínűtlen esetet, amikor a jegybank mellett csupán 
egyetlen kereskedelmi bank létezik - adott kereskedelmi bank nem vezeti minden gazdálkodó egység 
számláját. Ebből következően létezhetnek olyan fizetési megbízások, melyek ügyfélkörön kívüli 
fizetésre szólnak. Ezeket a kereskedelmi bank saját maga által teremtett pénzzel nem tudja 
teljesíteni. 
 
Fizetés ügyfélkörön belül 
Nézzünk meg a fizetési megbízatások teljesítését a kétszintű bankrendszerben! Modellünkben az A és 
C vállalat számláját A kereskedelmi bank, B vállalat számláját B kereskedelmi bank vezeti. 
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1. esemény: 
A vállalat gépbeszerelést végzett C vállalat számára. E tevékenységért C vállalat fizet A vállalatnak 200 
forintot. 
 
Modellünkben a fizetés csupán átutalással valósulhat meg, hiszen a gazdaságban nincs készpénz. 
(Készpénz feltételezése esetén a fizetés technikailag megvalósulhat azáltal, hogy C vállalat 200 forint 
készpénzt átszállít A vállalathoz. Ez azonban igen veszélyes, (s részben ezért) igen költséges – 
különösen ha a két gazdálkodó egység telephelye nem azonos helységben van –, ezért e fizetési 
forma nagytételű szerződések esetén nem járható út.) 
A fizetés úgy valósul meg, hogy A kereskedelmi bank átrendezi passzíváit. Az ügyfélkörön belüli 
fizetés tehát a kétszintű bankrendszerben is ugyanúgy valósul meg, mint az egyszintűben: C vállalat 
betéte csökken, A vállalaté nő, vagyis az A kereskedelmi bank passzív oldala átrendeződik. A fizetés 
következtében C vállalatnak a szállítóállománya, A vállalatnak a vevőállománya csökken. 
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Fizetés ügyfélkörön kívül 
Mi történik azonban, ha C vállalat B-nek akar fizetni? Nyilvánvaló, hogy A kereskedelmi bank e 
fizetési megbízást nem tudja passzíváinak átrendezésével teljesíteni, hiszen B vállalatnak nem ő 
vezeti a számláját. Az is egyértelmű, hogy C vállalatot nem érdekli A kereskedelmi bank gondja, 
hiszen ha nem tudna fizetni B vállalatnak, akkor pénze nem lenne teljes körűen felhasználható, vagyis 
nem lenne pénz. Következésképpen nem vezettetné A kereskedelmi bankkal a számláját. 
A kereskedelmi banknak úgy tudja megoldani e problémát, ha olyan pénzzel tud fizetni, melyet a B 
kereskedelmi bank is elfogad. Ez a pénz a jegybankpénz. A fizetési forgalom a jegybankon keresztül 
fog lebonyolódni, amely vezeti A és B kereskedelmi bank számláját. A kereskedelmi bank példánkban 
úgy jut jegybankpénzhez, hogy hitelt kér a központi banktól. A hitelnyújtás után a bankmérlegek az 
alábbi képet mutatják. 
 

  
 
A kereskedelmi bank fizetése B kereskedelmi banknak azáltal teljesül, hogy a jegybank passzívái 
átrendeződnek, vagyis az A ügyfél számláján lévő jegybankbetét-összeg csökken, B ügy-fél számláján 
viszont nő az egyenleg. Kétszintű bankrendszerben tehát adott vállalat átutalásához, ha a pénzösszeg 
nem az adott kereskedelmi bank ügyfélkörén belül marad, jegybankpénz szükséges. Ebből az 
következik, hogy a kereskedelmi bankoknak jegybankpénzben kell likvid-nek lenniük. 
A fizetés útja tehát: C vállalat → A kereskedelmi bank → jegybank → B kereskedelmi bank → B 
vállalat. A műveletben résztvevő szereplőket három szférába sorolhatjuk. A legfelső szintet a 
központi bank, az alsóbb bankszintet a kereskedelmi bankok alkotják, míg a legalsó csoportba a 
gazdálkodó egységek tartoznak. 
Ezzel a fizetéssel megszűnik 500 forintnyi A kereskedelmi banki pénz, ugyanakkor keletkezik 500 
forint B kereskedelmi banki pénz (ld. a kereskedelmi bankok passzíva oldalán a betét-állományban 
végbemenő változásokat), tehát a kereskedelmi bankpénz mennyisége nem változik. A jegybank 
passzíva oldalán megszűnt 500 forint jegybankpénz (A kereskedelmi bank betéte), ugyanakkor 
keletkezett is 500 forint jegybankpénz (B kereskedelmi bank betéte), vagyis a jegybankpénz-tömeg 
sem változott. 
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2. esemény: C vállalat fizet B vállalatnak 500  
 
  

 
 

 
  
 
Az a kereskedelmi banknak tehát likvidnek kell lennie jegybankpénzben, ha egyik betéttulajdonosa 
ügyfélkörön kívüli fizetést kíván teljesíttetni a bankkal. 
 
Készpénzfelvétel a kereskedelmi banktól 
Az eddigiekben készpénz nélküli gazdaságot tételeztünk fel. A valóságban azonban a készpénznek 
néha igen fontos szerep jut. Témánk szempontjából ez azonban nem változtatja meg a kifejtett 
összefüggéseket. A készpénz ugyanis csupán a jegybankpénz egyik technikai formája (a jegybanki 
számlapénz mellett). 
A készpénzkibocsátás (emisszió) nem változtatja meg a jegybankpénz mennyiségét, hanem csak a 
jegybankpénzen belül technikai átváltást jelent: a jegybank számlapénz egy része átalakul jegybank 
készpénzzé. A készpénz a jegybankpénz egyik technikai formája. A jegybank számlapénz készpénzre 
átváltása nem jelenti a jegybankpénz tömegének változását, csupán az összetétel átalakulását. A 
kereskedelmi bankpénz csak számlapénz lehet, míg a jegybankpénz számlapénz és készpénz formáját 
is öltheti. Ezen fontos összefüggést tartalmazza az alábbi táblázat. 
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A fentiek alaposabb megértése érdekében nézzük meg azt a példát, amikor a kereskedelmi bank 
ügyfele munkabért kíván fizetni, ezért betétszámlája terhére készpénzt vesz fel. 
 
3. esemény: A vállalat 300 forintnyi készpénzfelvétele a kereskedelmi banki betétszámlája terhére 
 

  
 
Likviditás külföldi fizetőeszközben 
Ha egy kereskedelmi bank ügyfele külföldi fizetőeszközt igényelhet bankszámlája terhére, akkor a 
kereskedelmi banknak nemcsak jegybankpénzben, hanem külföldi fizetőeszközben is likvidnek kell 
lennie. Ez a likviditás vonatkozhat külföldi készpénzre (valutára) - amikor is a kereskedelmi banknak a 
külföldi központi bank pénzében kell likvidnek lennie - és vonatkozhat számlapénzre (devizára). 
Ez a likviditás teljesen természetes, ha a bank devizaszámlát is vezet ügyfelei számára. Szintén fontos 
ez a fajta likviditási konvertibilis fizetési eszközű országban. 
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4. A pénzmultiplikátor nagysága 
E fejezetben a pénz keletkezésének folyamatát követjük nyomon. Látni fogjuk, hogy a bankrendszer 
egésze képes a pénzmennyiség megsokszorozására (multiplikálására). A folyamatot itt ismerjük meg, 
jelentőségét pedig a monetáris irányítás kifejtésekor fogjuk felismerni. Előbb egy egyszerűbb, 
elvontabb mechanizmussal ismerkedünk meg, a fejezet második részében – közeledve a valóságos 
pénzteremtés folyamatához - kissé tágítjuk elemzési keretünket. 
Kezdjük a pénzteremtési folyamatot 1.000 forint készpénzzel. Feltételezzük, hogy Kovács úr 
valahogyan hozzájutott ehhez az összeghez (munkabérként kapta, örökölte stb.) és bankbetétet 
szeretne nyitni. A bank a fent már megismert összefüggések alapján a készpénz elfogadásakor 
betétszámlát nyit Kovács úrnak. Ezzel a művelettel a kereskedelmi bank pénzt, kereskedelmi banki 
pénzt teremt. 

 
  
Kovács úr betétszámláján a jóváíráskor tehát pénzteremtés ment végbe. A gazdaságban ezáltal 
keletkezett 1.000 forint (kereskedelmi banki) pénz, ugyanakkor a jegybankpénzállomány 1.000 
forinttal csökkent, hiszen a pénz bankrendszerbe visszaáramlását pénzmegsemmisülésként 
értelmeztük. Itt ismételten szükséges hangsúlyoznunk, hogy a bankrendszeren belülre érkezve a pénz 
megszűnik pénz lenni. 
A bankok kialakulásának korában erre a betétre az ős-bank 100 % fedezetet tartott, vagyis az 1.000 
forint készpénzt (akkoriban: aranyat) őrizte arra az esetre, ha betétese számláján lévő összeget 
készpénzre (aranyra) kívánja váltani. A hitelezési és betéti tevékenység élesen különvált: a bankár 
csak saját tőkéje kockázatára hitelezett ügyfeleinek. (A bank e tevékenységéről részletesebben a 
banktörténetet és az árupénz kialakulását tárgyaló fejezetekben lesz szó.) 
A modern bankok már nem tartanak 100 %-os tartalékot. Számukra a törvényes előírás, a kötelező 
tartalékráta rendszere a mérvadó. A tartalék előírások eredetileg a betétesek érdekeit védték, 
napjainkra átalakultak a jegybank pénzmennyiséget szabályozó eszközeivé: a jegybankpénz és a 
kereskedelmi banki pénz arányát határozzák meg. 
(11. oldaltól) 
 
….érdemes összefoglalóan áttekinteni, milyen pénzekről beszéltünk eddig: 
1. A jegybankpénz az ország központi bankja által teremtett pénz. Technikai formáját tekintve lehet 
készpénz és jegybankszámlapénz. 
2. A kereskedelmi bankpénzt a kereskedelmi bankok hozzák létre azzal, hogy ügyfeleiknek betéteiken 
jóváírást teljesítenek. Technikailag csak számlapénz lehet, mert a jegybank készpénzemisziós 
(készpénzkibocsátási) monopóliummal rendelkezik. 
3. Külföldi fizetőeszköz, mely lehet valuta (külföldi fizetőeszközű készpénz) és deviza (valutára szóló 
követelés). Kibocsáthatják a külföldi kereskedelmi bankok és a külföldi jegybank. 
E pénzek és a hitel tételek csoportosítását lényegesen megkönnyíti, ha ismerünk két alapszabályt. 
I. aktíva-passzíva szabály: a bank passzíva oldalán mindig az adott bank kötelezettsége, vagyis az 
adott bank által teremtett pénz áll. Minden más pénz a bank aktívája. Ez alapján: 
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1. a külföldi fizetőeszköz a külföldi bank passzívája, a jegybank, a kereskedelmi bankok és a 
bankrendszeren kívüli szektor (gazdálkodó szféra és lakosság) aktívája 
2. a jegybankpénz a jegybank passzívája, külföld, a kereskedelmi bankok és a bankrendszeren kívüli 
szektor aktívája. 
3. a kereskedelmi bankpénz a kereskedelmi bankok passzívája, a külföld és a bankrendszeren kívüli 
szektor aktívája. A jegybank mérlegében nem szerepel. 
II. aktíva-passzíva szabály: a bank által nyújtott hitel tétel mindig bankaktíva, a kölcsönkapott hitel 
tétele mindig bankpasszíva. 
(22. oldal) 
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1.1.1 Kereskedelmi bankok pénzteremtése 

A pénz áru (volt) és bankpasszíva (ma már), amely a pénz összes funkcióját betöltheti. A 
pénzteremtés könyvelési művelet, eredménye számviteli értelemben mérlegpasszíva, s mert a 
pénzteremtés kizárólag bank, mégpedig a jegybank és a kereskedelmi bank privilégiuma, a teremtett 
pénz bankpasszíva. A jegybank a bankok bankjaként a hitelrendszert és a valutaárfolyamot 
szabályozza, a bankjegykibocsátást irányítja, monetáris hatóság és nem profitorientált intézmény. A 
kereskedelmi bank profitorientált gazdasági társaság, a magángazdaságnak hitelt nyújt, attól betétet 
fogad el, a bankban vezetett folyószámláról a nála vagy a másik bankban lévő folyószámlára fizetést 
közvetíthet, azaz pénzt utalhat át. 

A pénzteremtés egyik technikája a hitelnyújtás, a másik a külföldi fizetési eszköz vásárlása. Ha egy 
pénzforgalmi jogosítványú kereskedelmi bank az ügyfele kérésére hitel nyújt, akkor egyrészt 
bankaktíva keletkezik, ami kifejezi a bank követelését az ügyféllel szemben, másrészt bankpasszíva is 
teremtődik, ez pedig az az ügyfél folyószámláján megjelenő pénz. A bank hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírvásárlással szintén pénzt teremt, ekkor hitelnyújtással követelést vesz és bankpasszívával, 
azaz pénzzel fizet. 

A jegybank jegybankpénz-teremtése két sajátosság kivételével az előzővel azonos folyamat. Az egyik: 
a jegybank a kereskedelmi banktól eltérően nemcsak számlapénzt, hanem készpénzt (bankjegyet és 
fémpénzt) is teremt. A másik: a jegybank kizárólag a kereskedelmi bankoknak (néhol és néha az 
államnak) teremti a pénzt, és – a kereskedelmi bankoktól eltérően – a magángazdaságnak 
(vállalatoknak) és a háztartásoknak (lakosságnak) nem. 

A pénzteremtéssel ellentétes művelet a pénzmegsemmisülés. A kereskedelmi bankpénz 
megsemmisülése, ha az adós ügyfél visszafizeti a felvett hitelt. Tipikus jegybankpénz-megsemmisülési 
művelet a jegybanknak visszafizetett kereskedelmi banki hitel és a jegybanknak az állampapír és 
külföldi fizetőeszköz eladásával végzett, nyílt piaci művelete. 

A kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetősége (a pénzkínálat) elvileg korlátlan; mértéke a 
pénzkereslettől függ, amit a hitelképes ügyfelek (vállalatok, háztartások) hiteligénye határoz meg. A 
pénzkínálat elvileg korlátlan, a gyakorlatban normális feltételek között a kereskedelmi bankok 
működését, így a pénzkínálat lehetséges mértékét automatizmus szabályozza. A banknak 
folyamatosan, az elszámolási technika alapján napi szinten vagy minden egyes fizetési időpontban 
likvidnek kell lennie. 

A likviditási követelmény egyrészt az ügyfelek készpénzigényének a kielégítéséből, másrészt a bankok 
közötti pénzforgalmi szolgáltatás jegybankpénzszükségletéből adódik. A kereskedelmi bankok 
jegybankpénzkészletét pénztárban és a jegybanknál vezetett számlán tartják, illetve nyilvántartják. 
Ha az ügyfél készpénzt kér, a bank a pénztárából az ügyfél számlájának terhére a készpénzt átadja, 
vagy ha szükséges, a kereskedelmi bank a jegybanknál vezetett számlája terhére készpénzt igényel. A 
jegybanknál vezetett kereskedelmi banki számlán levő jegybankpénzben történik a bankok közötti 
pénzforgalmi szolgáltatás elszámolása. Ha a bank számláján lévő jegybankpénz az elszámoláshoz nem 
elegendő, a különbözet forrása a bankközi pénzpiacról vagy a jegybanktól felvett hitel, de annak 
kamata és egyéb költsége a bank eredményét csökkenti. Az ügyfél készpénz-, a kereskedelmi bankok 
közötti elszámolás jegybankpénzszükséglete a bank likviditási igényét határozza meg. 
(12-13. oldal) 
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3.1. Árfolyamelméletek és árfolyamrendszerek 
3.1.1. Makromodellek 
Rövid távon inkább a kamatláb-különbözet magyarázza az árfolyamváltozások meghatározó részét, 
középtávon a külkereskedelmi mérleg és a tőkeáramlások alakulása, míg hosszú távon az inflációs 
ráták különbsége a legfőbb magyarázó változója a spot árfolyam alakulásának.  
Az abszolút vásárlóerőparitás-elmélet (PPP) szerint az árfolyamok szintje a devizák vásárlóerejének 
arányához igazodik (árupiaci egyensúly).  
A relatív vásárlóerőparitás-elmélet annyiban különbözik ettől, hogy eszerint az árfolyamok változását 
az árszínvonalak relatív változása okozza, vagyis a magas inflációval rendelkező országok devizája 
szükségszerűen leértékelődik.  
Az abszolút PPP-elmélet a valóságban nem működik, illetve annak mérése is technikai akadályokba 
ütközik, ugyanakkor a relatív PPP hosszú távon működhet (Pippenger, 1993).  
A fedezett kamatparitás (CIP) alapján a forward és spot árfolyam különbsége meg kell, hogy egyezzen 
a két deviza kamatkülönbözetével, ugyanis ettől eltérve arbitrázslehetőség kínálkozna a piacon. 
Gyakorlatban ezt az elméletet a forward árfolyam meghatározására használják, de előrejelzésként 
empirikus úton nem működik.  
A fedezetlen kamatparitás (UIP) nem arbitrázsmentes árazáson és a forward árfolyamon, hanem a 
várt jövőbeni árfolyamon alapul. Egy kockázatoktól mentes világban két hasonló futamidejű hazai, 
illetve külföldi befektetés kamata annyival tér el egymástól, amennyit kompenzál a hazai deviza várt 
árfolyamváltozása. Tapasztalati úton azonban ez sem működik. Ezért lehet nyereséges az ún. carry 
trade devizapiaci stratégia. Ez az alacsony kamatú devizában való eladósodást cseréli magasabb 
devizában denominált vételi pozíciókra. A pozíció felvevője feltételezi, hogy a magasabb kamatú 
deviza gyengülésén kevesebbet veszít, mint amennyit a kamatkülönbözeten megnyer.  
A Dornbusch „túllövési” modell (Dornbusch, R. [1976]) a vásárlóerő-paritást és a monetáris 
egyensúlyi elméletet ragadja meg egyszerre. Azt mondja ki, hogy expanzív monetáris politika esetén 
rövid távon az árfolyam túlreagálja a lazítást a vásárlóerő-paritás által indokolt szinthez viszonyítva, 
de hosszú távon az árfolyam konvergál a PPP-értékhez. 
Az árfolyamelméleteket összegezve elmondható, hogy jelenleg nem létezik olyan elmélet, amellyel 
pontosan lehet árfolyamot előjelezni. A makromodellek egy része hosszú távon érvényesül, míg a 
mikrostruktúra-elméletek rövid távon bírnak érdemi magyarázó erővel. 
Az árfolyamot tehát hosszú távon a gazdaság állapotának általános alakulására vonatkozó 
várakozások határozzák meg. Egy-egy adat megjelenése csak ideiglenes és kisebb mértékű 
befolyással rendelkezik, tartós elmozdulást csak több, egymást erősítő adat tud okozni. 
(12. oldaltól) 
 
4.2.2.1. A forint/euro árfolyamra vonatkozó elemzői várakozások 
A Reuters havi rendszerességgel kérdezi meg a régióval foglalkozó elemzőházakat/befektetési 
bankokat az általuk várt árfolyampályával kapcsolatban, míg a Bloomberg ennél gyakrabban teszi 
lehetővé az elemzők számára, hogy frissítsék árfolyamprognózisukat. 
(27. oldal) 
 
4.2.2.2. Az árfolyam-alakulás jövőbeli lehetséges pályáját jellemző piaci mutatók 
A piaci szereplők, a nemzetközi intézmények és a jegybank elemzési eszköztárának egyaránt része a 
devizaopciós piac jegyzéseiből származtatott piaci mutatókészlet.5 A devizaopciókból számított 
implikált volatilitás a mögöttes termék árának, jelen esetben egy adott devizapár árfolyamának 
jövőben várt bizonytalansági indikátorának tekinthető: a piaci szereplőknek a jövőbeni árfolyam 
szubjektív valószínűségeloszlásának a szórására vonatkozó becslését mutatja. 



53 
 

Az implikált volatilitáshoz hasonlóan az előretekintő árfolyam-várakozásokat megragadó mutató a 
risk reversal, amely szintén devizaopciós jegyzésekből számítható, és az egyik leggyakoribb 
devizaopciós termék. A risk reversal pozitív értéke esetén a forintgyengülésre, míg a negatív értékek 
esetén forint erősödésére számít nagyobb valószínűséggel a piac. Ha a leértékelődés és a 
felértékelődés irányába mutató kockázatok a piacok szerint kiegyenlítettek, akkor a mutató értéke 
nulla, ami jellemző lehet például két hasonló fejlettségű ország devizájára. Feltörekvő devizák fejlett 
devizákkal szembeni árfolyama jellemzően pozitív risk reversal értékeket mutat, azaz az opciós piacok 
jellemzően nagyobb valószínűséggel árazzák a feltörekvő devizák gyengülését. 
 (29. oldaltól) 
 
4.3.3. A hazai devizapiaci szereplők devizapiacra lépésének és devizapiaci tevékenységének 
mozgatórugói 
A külföldiekkel kötött FX-swap ügyletek keretében lényegében rövid lejáratú devizahitelt vettek fel és 
forinthitelt nyújtottak. Ennek révén egyrészt a devizahitel-nyújtáshoz szükséges devizalikviditás 
előállítása (az induló lábon keresztül), másrészt a forinttartozással szemben álló devizakövetelésből 
származó árfolyamkockázat fedezése (a lejárati lábon keresztül) az FX-swap futamidejének végéig 
biztosított. 
A belföldi szereplők általában a forintárfolyam gyengülésével párhuzamosan növelik forward 
állományukat, hogy a várakozásuk szerint később erősebb szintre visszatérő forintárfolyamnál 
magasabb szinteken (gyengébb forint mellett) fixálják be beérkezett jövedelmeik átváltási árfolyamát 
(exportőr vállalatok). E szereplők tehát alapvetően azt feltételezik, hogy a forintárfolyam a gyengülési 
szakaszok után újra erősödik. Ahogy fentebb is utaltunk rá, viselkedésükkel (devizaeladás, forintvétel) 
stabilizálják a gyengülő árfolyamot, mivel ilyen esetben a külföldiek spot piaci forinteladásával 
szemben a határidős piacon (ritkábban a spot piacon) forintot vesznek. Vagyis pozíciójuk általában 
ellentétesen mozog a külföldiekével (ezért is lehetséges, hogy a bankszektor nekik „továbbítsa” a 
nyitott pozíciót). 
Ugyanakkor nem zárható ki, hogy olyan vállalatok is kötnek határidős ügyletet, amelyeknek nincs 
természetes nyitott pozíciójuk, ugyanakkor ez a fajta spekuláció is hozzájárul az árfolyam 
stabilizálásához, a piac likviditásához. 
(38. oldal) 
 
4.4. Részpiacok rövid ismertetése az MNB adatszolgáltatása alapján 
A rezidens hitelintézetek és külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepei napi szinten kötelesek 
devizahelyzetük változásáról adatot szolgáltatni a jegybank számára. A jelentések a tranzakciók 
méretére, az ügylet során kialakult árfolyamra, az ügylet és a partner típusára vonatkozóan 
tartalmaznak részletes információkat. Emellett a jelentés tartalmazza a mérleg szerinti 
devizaállományokat belföld−külföld tételes bontásban, illetve a mérleg szerin  és mérlegen kívüli 
nyitott devizapozíciókat is. Az adatszolgáltatás további előnye, hogy egynapos átfutással biztosítja a 
jegybanki monitoring szempontjából lényegi devizapiaci információkat. Az MNB havi 
rendszerességgel teszi közzé az adott hónapban kötött devizaügyletek napi átlagos forgalmát 
üzlettípusonként, főbb devizapáronként és partnertípusonként megbontva. 
(41. oldal) 
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Rövid történet 
1971-ben az Egyesült Államok hivatalosan is megszüntette a dollár aranyra való átválthatóságát. 
Ezzel lényegében felbontották a Bretton Woods rendszert, és kialakult a lebegő árfolyamok 
rendszere. 
A lebegő árfolyamrendszer lényege, hogy a jegybankok nem garantálják a valuták paritását, azok 
árfolyamát a kereslet és kínálat erői határozzák meg. Ennek következtében megszűnt az árfolyamok 
stabilitása, kiszámíthatósága, vagyis a gazdasági szereplők egy új kockázattal, az árfolyamkockázattal 
szembesültek. A kockázat kezelésének igénye és az árfolyamok mozgása jelentette profit lehetőségek 
pedig létrehozták a nemzetközi devizapiacokat, ahol a különböző érdekekkel, motivációval 
rendelkező szereplők lebonyolíthatták tranzakcióikat. 
(6. oldal) 
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A piac szereplői 
Korábban a háztartások számára a devizapiacra való belépés erős korlátokba ütközött, hiszen 1 millió 
dolláros kereskedési tétel alatt nem lehetett a bankközi piacra lépni, emellett komplex jogi 
dokumentációt kellett karban tartani és hosszadalmas hitelképsségi ellenőrzésen is át kellett esni. 
(9. oldal) 
 
2.1. Azonnali ügylet 
A devizapiacok legegyszerűbb, alap üzlettípusa az ún. azonnali vagy spot konverzió. 
Ez nem más, mint egy deviza eladása vagy megvétele egy másik deviza ellenében. Az üzletkötés 
napját („trade date”) az értéknap vagy elszámolási nap („value date”, illetve „settlement date”)  
konvenció szerint 2 munkanappal követi. Az üzletkötés napját „T”-vel jelölve az értéknap „T+2” 
jelölést kapja. Egy hétfői üzletkötés esetén az ügylet elszámolására szerdán kerül sor. Csütörtöki 
üzletkötés esetén az elszámolás már a rákövetkező hétfőn történik, mivel a főbb piacokon sem a 
szombat, sem a vasárnap nem munkanap. A hétvégékhez hasonlóan az ünnepnapok is az elszámolási 
nap eltolásához vezetnek. 
 … a kereskedelmi bankok egymás közötti elszámolásánál különböző számlavezető bankokat 
használnak, amelynek az a lényege, hogy egy adott devizában csak az adott ország bankjai 
teljesíthetik az elszámolásokat. Amennyiben tehát európai bank japán jen konverziót hajt végre, 
akkor ezt a Japánban lévő számlavezető bankja teljesíti neki az ő rendelkezése alapján. 
(11. oldal) 
 
2.2. Spot piaci árjegyzés 
A piacokon természetesen mindig devizapárokkal kereskednek, az egyik devizát adják a másikért 
cserébe. Ennek megfelelően az árfolyamjegyzések esetében mindig két deviza jelenik meg. 
(13. oldal) 
 
2.4. Piaci árjegyzés 
A vételi árfolyamon a bank az adott deviza megvásárlására vállal kötelezettséget, míg az eladási 
árfolyamon annak eladására. Természetesen a piacot használó szereplők a vételi árfolyamon adnak 
el, és az eladási árfolyamon vásárolnak. A bank likviditást nyújt, átmenetileg átvállalja más piaci 
szereplők devizakockázatát, és ezért nyereségként realizálja a vételi és eladási árfolyam 
különbségét („bid-ask spread”). 
(17. oldal) 
 
2.7. Az arbitrázs háromszög 
A keresztárfolyam kalkuláció egy mechanikus matematikai művelet, bármelyik két devizapárból 
kiszámolható a harmadik pár árfolyama. Mindössze a megfelelő műveleteket, konverziókat, illetve a 
hozzájuk tartozó árfolyamokat kell „megtalálni”. 
Egy adott devizából egy másik devizába pedig mindig eljuthatunk közvetlenül, például dollár/svájci 
frank konverzió, vagy közvetetten, más devizákon keresztül, például angol fonton keresztül úgy, hogy 
először dollár-font, majd font-svájci frank konverziót hajtunk végre. Természetesen számtalan több 
devizát közbe lehet iktatni, a lényeg, hogy elméletileg mindegy kellene, hogy legyen, hogy 
közvetlenül vagy közvetve történik a konverzió. Ha nem így van, akkor ún. arbitrázs („arbitrage”) 
lehetőség áll fenn. 
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Az arbitrázs kockázatmentes profitot jelent, vagyis azt, hogy egy adott műveleti sor elvégzése után 
nincs semmilyen pozíciónk, semmiféle kockázatot nem vállalunk, viszont nyereségre teszünk szert. 
Vigyázat, ha fordítva hajtjuk végre a műveleteket, akkor veszteséget szenvedünk!  
(29. oldal) 
 
Nagy kapacitású számítógépek segítségével a másodperc tört része alatt elvégezhető nagyszámú 
devizapárra az arbitrázs háromszög ellenőrzése, a kereskedési költség, sőt a piac mélységének 
figyelembevételével együtt. Ennek következtében a devizapiacokon, illetve az ehhez hasonlóan 
hatékony piacokon lényegében emberi beavatkozás nélkül is biztosított az arbitrázs-mentesség. 
(32. oldal) 
 
3.1. A forward ügylet 
A forward ügylet egy jövőbeni meghatározott időpontban történő deviza konverzió. A spot ügylethez 
hasonlóan egy deviza eladása vagy megvétele egy másik deviza ellenében, csak azzal a különbséggel, 
hogy az ügylet értéknapja nem a spot piaci konvenció szerinti második munkanap. Szigorú 
értelemben minden nem „T+2” értéknappal kötött ügylet forward ügyletnek számít, tehát 
az is, aminek az értéknapja megelőzi a spot értéknapot. 
(33. oldal) 
 
3.2. Forward árfolyam jegyzése 
A deviza határidős ügyletek esetében nem termék és pénz, hanem két pénz cserél gazdát, így a két 
deviza időarányos kamataival kell módosítani a spot árfolyamot ahhoz, hogy megkapjuk a határidős 
árfolyamot. 

 
(34. oldal) 
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3.3. Devizacsere ügylet 
A devizacsere vagy FX swap üzlet egy adott devizapár egyidejű vétele és eladása azonos összegben, 
de különböző lejáratokra. Gyakorlatilag egy spot és egy forward konverziós ügylet egyszerre történő 
megkötését jelenti. Használata sokrétű: devizakockázat fedezésére, létező deviza pozíciók 
görgetésére, készpénz menedzsmentre és a kamatláb differenciára való spekulációra használható. 
Ebből a sokrétűségből is következik, hogy az egyes devizapiaci ügylettípusok közül az FX swap piac a 
legnagyobb. A napi forgalom meghaladja a 2.000 milliárd dollárt. 
(38. oldal) 
 
A forward árfolyam képlete 
A fent használt piaci jegyzéseket adottnak tekintettük, és az árfolyamjegyzés mechanikájának 
megértéséhez használtuk. Azonban ezek a jegyzések nem esetlegesek, mögöttük egy képlet húzódik 
meg, amely az azonnali és a határidős devizapiacok, valamint a két deviza pénzpiacának kapcsolatát 
fejezi ki. Másképp fogalmazva a forward árfolyam viszonyát fejezi ki a spot árfolyammal és az egyes 
devizák kamatlábaival: 
(40. oldaltól) 
 

 
 
Tekintettel arra, hogy a devizacsere ügylet egy spot és egy forward ügylet kombinációja, 
értelemszerűen az ügylet forward lábán használt árfolyam kalkulációja is ugyanígy történik. 
(43. oldal) 
 
 
3.4. Kamatparitás 
A forward árazási képlet egyértelmű kapcsolatot ad az egyes részpiacok között. 
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A forward árfolyam meghatározásánál használt képlet tulajdonképpen a kamatparitást írja le. Ennek 
lényege, hogy ha minden tranzakciót egy időpillanatban kötünk meg, akkor azzal zárjuk a kört, így 
minden bizonytalanság megszűnik, vagyis kockázatmentes pozícióba kerülünk.  
Hatékony piacok mellett kockázatmentes profitra nem lehet szert tenni, ugyanis félreárazás esetén 
az aktív piaci szereplők a megfelelő tranzakciók megkötésével „visszaterelik” az árfolyamokat 
arbitrázs-mentes szintjükre, és ezzel teljesül a kamatparitás. 
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Amennyiben a piaci árazás eltér a forward árazási képlettel számolt értéktől, vagyis nem teljesül a 
kamatparitás, akkor arbitrázs profitra tehetünk szert. 
 

 
Az egyik feltételezés, ami a kamatparitás elmélete mögött van, hogy a piacon nincsenek tranzakciós 
költségek. Ez a modell megalkotását, illetve a valóság folyamatainak megértését segíti, de 
természetesen nem igaz. 
Egy további feltételezés, hogy a kereskedésnek nincs semmilyen korlátja. Ha egy piaci szereplő 
hitelképessége alacsony, akkor koránt sem biztos, hogy körbe tudja járni az arbitrázs kört, mivel nem 
fog tudni hitelt felvenni, esetleg nem azon az áron, amelyen a bankközi piacon kereskednek, hanem 
jóval drágábban. 
(43. oldaltól) 
 
4. Kereskedési stratégiák 
A befektetések közgazdasági értékét („valuation”) kereső megközelítés az ún. fundamentális 
elemzés. Ez az általában modell-alapú megközelítés abból indul ki, hogy minden eszköznek van egy 
„fair” értéke, egyensúlyi árfolyama, ami valamilyen közgazdasági összefüggésen alapul. Amennyiben 
egy eszköz piaci ára eltér ettől az értéktől, akkor ez a lehetőség profitszerzési céllal kiaknázható. 
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Elméletileg az eltérés mindkét irányban fennállhat, tehát egy eszköz lehet alulértékelt vagy 
túlértékelt az egyensúlyi árfolyamához képest. A cél mindig az alulértékelt eszközök megvétele és a 
túlértékelt eszközök eladása. 
Egy másik megközelítés az ún. technikai elemzés. Ennek során múltbeli ár és volumen információk 
feldolgozásával tesznek a befektetők kísérletet arra, hogy nyereséges kereskedési stratégiákat 
dolgozzanak ki. 
Végül a leginkább elterjed megközelítés az ún. „carry” stratégia, amely során a befektetők magas 
kamatozású devizák vásárlását finanszírozzák alacsony kamatozású devizák eladásával. 
(51. oldal) 
 
4.1. Fundamentális árfolyamelemzés 
A devizaárfolyamok a gazdaságok egymáshoz viszonyított teljesítményét, illetve az azzal kapcsolatos 
jövőbeni várakozásokat mutatják. Hosszú távon a fundamentumok, vagyis az egyes gazdaságok 
növekedési kilátásai, inflációs környezete, külső és belső egyensúlyi helyzete határozza meg, hogy 
„mennyit is ér” az adott gazdaság. Azonban az is nyilvánvaló, hogy rövid távon ezek a tényezők, 
illetve az árfolyamra gyakorolt közvetlen hatásuk nem mérhetők. 
Az elméleti szakirodalomban a devizaárfolyamok alakulását az ún. véletlen bolyongás („random 
walk”) folyamattal szokás leírni. Eszerint a múltbeli mozgás semmilyen hatással nincs a jövőbeli 
mozgásra, vagyis nem lehet megmondani, hogy a következő mozgás milyen irányú lesz.  
A véletlen bolyongás a légnemű anyagok részecskéinek mozgásához hasonlítható folyamat, ahol a 
részecskék ide-oda pattognak a térben, ahogy egymásnak és a teret határoló falnak ütköznek. 
Előrejelzési szempontból ennek sajnos az a következménye, hogy nem sokat tudunk mondani a 
jövőről, a jövőbeli árfolyamra vonatkozó legjobb előrejelzés mindig az aktuális árfolyam. 
Mindazonáltal már a 80-as évektől elkezdve rengeteg modell született a devizaárfolyamok 
előrejelzésére. A fundamentális elemzés célja egy befektetés valós, helyes („fair”) vagy belső 
(„intrinsic”) értékének kiszámítása. Az elemzés kiinduló feltételezése, hogy az előrejelzést készítő 
elemző képes az árfolyamokra ható tényezők beazonosítására, a hatás irányának és mértékének 
becslésére és a tényezők változásának előrejelzésére. 
(52. oldaltól) 
 
Vásárlóerő-paritás 
Az elmélet azt mondja ki, hogy a magasabb árszinttel, inflációs rátával, illetve várható inflációs rátával 
rendelkező deviza hosszú távon leértékelődik. 
(53. oldal) 
 
„Flow” 
A fenti fundamentális tényezők és mutatók elsősorban hosszabb távon hatnak az árfolyamok 
alakulására. Azonban vannak rövid távon ható tényezők is, amit még a hosszabb időhorizonttal 
rendelkező befektetőknek is figyelembe kell venniük, mert ezek a tényezők akár jelentős mértékben 
is eltéríthetik az árfolyamokat az alapvetően a fundamentumoktól függő egyensúlyi értéküktől. 
A rövid távon ható tényezők azáltal válnak fontossá, hogy valamilyen pénzáramlást (innen a „flow” 
elnevezés) váltanak ki. A határokon átnyúló pénzáramlások (pl. tőkemozgások) statisztikáit elemezve 
következtethetünk az árfolyamok várható mozgására. 
(59. oldal) 
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4.2. Technikai elemzés 
A technikai elemzés („charting”) egy pénzügyi termék múltbéli árfolyammozgásának statisztikai 
jellemzőinek (pl. ár, forgalom) vizsgálata. A technikai elemzés – szemben a fundamentális elemzéssel 
– nem a pénzügyi instrumentum valós értékét próbálja meghatározni, hanem olyan piaci 
körülményeket (mintázatokat, trendeket) keres, ahol nagy valószínűséggel előjelezhető a jövőbeni 
ármozgás. 
(61. oldal) 
 
Trendek 
Az árfolyamok ábrázolása után lehet elkezdeni azt vizsgálni, hogy az árfolyam milyen trendben 
mozog, mit lehet arról mondani, hogy mi várható a jövőbeli mozgást illetően. Trendről akkor 
beszélünk, ha az árfolyam alakulás irányt mutat. 
A trend megfigyelése után tudunk az árfolyam ábrába ún. trend-vonalakat szerkeszteni, amelyek 
aztán már árfolyam előrejelzésre használhatók. A technikai elemzés egyik alapelve szerint az 
árfolyamok trendben mozognak, ezért ha sikerül beazonosítani egy trendet, akkor azt használhatjuk 
kereskedési döntés meghozatalára is. 
(65. oldal) 
 
4.3. Carry stratégia 
A „carry trade” a nemzetközi tőkepiacok talán legfontosabb mozgatórugója. 
A stratégia viszonylag egyszerű, a befektetők a magas kamatozású devizát vagy devizákat megveszik 
(long pozíció), amit alacsony kamatozású deviza vagy devizák eladásával finanszíroznak (short 
pozíció). Értelemszerűen a befektető a magas kamatot keresi meg, míg az alacsony kamatot fizeti, a 
cél tisztán a kamatdifferencia megnyerése. Mindeközben a befektető futja az árfolyamkockázatot, 
vagyis a kitettség teljes eredménye nagyban függ attól, hogy a befektetési időtáv alatt hogyan 
alakulnak a devizaárfolyamok. 
A cél pedig az, hogy olyan eszközöket, illetve a devizapiacokra értelmezve olyan devizapárokat 
találjunk, amelyek várható árfolyammozgása nem ellensúlyozza, nem „viszi el” a meglévő carry 
előnyt. 
(67. oldal) 
 
Devizák esetében a magasabb kamat például magasabb inflációs rátát tükröz, ami elméletileg a 
magasabb inflációjú deviza leértékelődéséhez vezet. 
Az ún. fedezetlen kamatparitás elmélete példul az árfolyam várt változását a két deviza 
kamatkülönbözetével magyarázza, vagyis a magasabb kamatozású deviza hosszú távon leértékelődik. 
A leértékelődés mértéke pedig – az elmélet szerint – megegyezik a kamatkülönbözet mértékével. 
Amennyiben a fedezetlen kamatparitás teljesül, úgy nem érdemes a magasabb kamatozású devizát 
megvásárolni, és az alacsonyabb kamatozású devizát eladni, mert amit nyerünk a magasabb 
kamaton, azt elveszítjük az árfolyam leértékelődésen. 
Az elmélet és a gyakorlat azonban sokszor köszönő viszonyban sincs egymással, különösen rövid 
időtávon. 
A carry stratégia éppen azt használja ki, hogy a tiszta fedezetlen kamatparitás rövid távon nem 
érvényesül, azaz a magas hozamú deviza nem mutatja a befektetett, illetve a finanszírozó deviza 
kamatkülönbözetéből implikálható leértékelődést. 
(68. oldal) 
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A kamatok és az árfolyam között a kamatparitás teremt összefüggést. Mivel egy nemzetközi 
portfólióbefektető szabadon választhat, hogy milyen valutanemben tartja pénzét, tartósan nem 
térhetnek el egymástól a különböző pénznemben (hasonló kockázatosságú eszközökön) realizált 
hozamok. A ténylegesen realizált hozamot a kamat és az árfolyam változása együttesen határozza 
meg. 
(13. oldal) 
 
Nyitott árfolyampozíció vállalása esetén a befektető megnyeri a befektetési céldeviza teljes hozamát, 
fedezési költsége nem keletkezik, ugyanakkor vállalja az árfolyamváltozásból fakadó kockázatot. Az 
árfolyam-eredménynek a várható értéke – a devizaárfolyamok rövid távú alakulására vonatkozó 
leginkább elterjedt feltételezés, a random walk mellett – zéró, ugyanakkor a volatilitása magas. 
(235. oldal) 
 
saját megjegyzésj: az idegen szó magyarázata: 
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https://elemzeskozpont.hu/random-walk-bolyongas-elmelete-mit-jelent-milyen-bizonyitekok 
 
A termékszintű megbontás mellett elsősorban a háztartásoknál kap kiemelt figyelmet a hitelállomány 
denominációs szerkezete. Ennek magyarázata, hogy az ebből származó árfolyamkockázatot a 
háztartási szektor nem tudja kezelni, míg a vállalati szektor esetében ez főként a kisebb vállalatokra 
igaz csak. A kérdés tehát ebben az esetben az, hogy mekkora az idegen devizában folyósított hitelek 
nagysága, és aránya a háztartási hitelállományon belül. Miért lényeges ez? A devizahitelezés 
problémájával számos szerző foglalkozott (pl. Ize, 2005; Backe-Zumer,2005; Basso és szerzőtársai, 
2007), mert az elmúlt néhány évtizedben több országban a pénzügyi válság egyik kiváltója volt (ilyen 
volt Magyarország a 2008-ban induló válságban, a ’90-es évek elején Svédország, vagy az 
ezredfordulón Argentína).  
A háztartások ugyanis többnyire belföldi devizában kapják fizetésüket, így ha idegen devizában kell 
hitelüket törleszteni, árfolyamkockázatot futnak. Az árfolyamkockázat fedezésére viszont többnyire 
nincs lehetőségük, így jelentős árfolyam-leértékelődés esetén nagymértékben megnő a törlesztési 
terhük. Az emelkedő törlesztőrészlet miatt pedig nemteljesítővé válhatnak, ami banki szempontból is 
problémát jelent (erről később részletesen írunk), illetve szociális feszültséget okozhat, ha például 
tömeges kilakoltatáshoz vezet. 
A denomináció vizsgálata éppen ezért a kockázatok feltárásának fontos része, ami szabályozói 
szempontból is kiemelten fontos. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyan „varázsszer” nincs a 
devizahitelezésből adódó problémák kezelésére, de a kockázatok csökkentését, a túlzott hitelezést 
számos eszköz segíti (Hilbers és szerzőtársai (2005)). 
(373. oldaltól) 
 
Kétszintű bankrendszer: a jegybank nem áll kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, hanem csak a 
bankrendszer alsó szintjén álló bankokkal (kereskedelmi bankok) és a kormányzattal. A kereskedelmi 
bankok állnak közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal. 
(239. oldal) 
 
Hiszen ha egy bank egy ügyfele egy másik bank ügyfelének utal át kereskedelmi banki számlapénzt, 
akkor a két bank is elszámol egymás között jegybankpénzben, azaz jegybanki tartalék áramlik az első 
banktól a másodikhoz (bővebben lásd a 7.2.3. pontot). 
(244. oldal) 
 
A kereskedelmi bankok mérlegének forrásoldalán található a kereskedelmi bankok által teremtett 
pénz (látra szóló betétek). A gazdaság teljes pénzmennyiségének túlnyomó részét a kereskedelmi 
banki pénzek teszik ki. 
(251. oldal) 
 
A kereskedelmi bankok túlnyomórészt hitelezés révén teremtenek pénzt (lásd a 7.2.3. pontot). 
(258. oldal) 
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7.2.3. A hitelezés hatása a bankmérlegre 
…. 
Amikor egy kereskedelmi bank hitelt nyújt egy lakossági vagy vállalati szereplőnek, akkor egyszerre 
teremt hitelt és pénzt. A bank mérlegének eszközoldalán megjelenik a nyújtott hitel, míg a 
forrásoldalon megjelenik a betét is(7-4. ábra, „A” bank).  
 

 
 
Megnő tehát az „A” bank mérlege egy olyan bankhoz képest, amely nem növelte hitelállományát („B” 
bank). Az „A” bank jegybanki tartaléka/szabad likviditása ilyenkor változatlan marad, és mindez igaz a 
teljes bankrendszerre is („A” és „B” bankra együttesen). A hitelfelvevő ügyfél azonban valamilyen 
célra felhasználja a kapott pénzt, így például ha ingatlant vásárol, akkor a pénz átáramlik egy másik 
gazdasági szereplőhöz. Ha ez a másik szereplő egy másik banknál vezeti a bankszámláját, akkor a 
kihitelezett összeg a másik bankhoz áramlik át (7-5. ábra).  
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Ilyenkor a hitelt nyújtó „A” bank mérlege összehúzódik: tartalékai terhére kiáramlanak a betétei, 
eszköz oldalán így jegybanki tartaléka csökken, forrás oldalán pedig a magánszektorral szembeni 
tartozásai mérséklődnek. A kihitelezett összeg egy másik banknak („B” bank) ugyanakkor növeli mind 
a forrásoldalát (az elhelyezett betéten keresztül), mind az eszközoldalát (itt jelenik meg a plusz 
likviditás). A lényeg az, hogy a teljes bankrendszert tekintve a hitelezéssel párhuzamosan megnő a 
bankrendszer mérlege: több lesz a hitel és a betét, miközben a bankrendszer összes 
tartaléka/likviditása a hitelezés előtti szinten marad (Rule, 2015). 
(259. oldaltól) 
 
A fejlődés következő lépcsőfokaként, összefüggésben a jegybankok pénzkibocsátási 
monopóliumának elterjedésével, először részben, majd teljesen eltűnt a nemesfémpénz-fedezet is a 
kibocsátott bankjegyek, illetve később az elektronikus jelként megjelenő számlapénz mögül, és 
kialakult a modern hitelpénz-rendszer. 
A mai modern pénz bankokkal szembeni követelés formájában jelenik meg, akár készpénzről, akár 
számlapénzről beszélünk, és az utóbbival könyvelési művelet útján lehet fizetni. Amennyiben a 
követelés a jegybankkal szemben jelenik meg, akkor jegybankpénzről, ha kereskedelmi bankkal 
szemben, akkor kereskedelmi banki pénzről. A jegybankpénz készpénz és számlapénz formájában is 
létezik, készpénz átadásával elméletileg bármilyen fizetési műveletet le lehet bonyolítani, a jegybanki 
számlapénzzel pedig a jegybanknál számlát vezető hitelintézetek tudják kiegyenlíteni egymással 
szembeni követeléseiket könyvelési műveletek útján. A kereskedelmi banki pénz ezzel szemben csak 
számlapénz lehet, az adott hitelintézet által vezetett számlákon nyilvántartott elektronikus jelként 
létezik, és az egyazon hitelintézetnél számlát vezető gazdasági szereplők egymással szembeni 
fizetéseik teljesítésére használható, szintén könyvelési művelet útján. 
(291. oldal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

5. számú melléklet - Levelezés a pénzteremtésről az MNB-vel 
 

feladó: Kaponya Éva <kaponyae@mnb.hu> 

címzett: "hitelesmozgalom@gmail.com" <hitelesmozgalom@gmail.com> 

másolatot 
kap: 

Ullmann Gabriella <ullmanng@mnb.hu>; 
Hevesi Nóra <hevesin@mnb.hu> 

dátum: 2012. augusztus 21. 13:25 

tárgy: RE: kérdések pénzügyeinkkel kapcsolatban 

küldő: mnb.hu 

 
 
Tisztelt Szabó József Úr! 
  
 2012. augusztus 16-án küldött levelére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom: 
  
A pénzteremtéssel kapcsolatos kérdések: 
  
A hitelpénzrendszerben (amilyen a magyar is) a pénz formáját tekintve lehet készpénz (fizikailag 
létező bankjegyek és érmék) vagy számlapénz (bankszámlapénz). 
  
Magyarországon készpénz-kibocsátási joggal — a forintbankjegyek és forintérméket kibocsátási 
jogával — egyedül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendelkezik. Készpénz teremtésére tehát csak az 
MNB jogosult. Erről a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény (MNB tv.) 4. § (2) 
bekezdése rendelkezik. 
  
Az MNB tv-t az alábbi linken érheti el: 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/Penziranytu/jegybanktorv_hu.pdf 
  
A forgalomban lévő készpénz (forintbankjegyek és forintérmék) mennyiségét a gazdaság készpénz-
kereslete határozza meg. A kereskedelmi bankok a jegybanknál vezetett számlájuk terhére 
igényelhetnek készpénzt, mellyel az ügyfeleik készpénzigényét szolgálják ki. Tehát, ha pl. a lakosság 
több készpénzt szeretne tartani, akkor az MNB ennek megfelelően növeli a forgalomban levő 
készpénzt. Ezt ugyanakkor a lakosság a bankszámláján levő összeg csökkentésével érheti el 
(számlapénz megszűnik, helyette készpénz lesz), vagyis egy addig kamatozó, jövedelmet termelő 
megtakarítást vált nem kamatozó eszközre (ami vélhetően nem érdeke a lakosságnak). 
  
Az MNB készpénzzel kapcsolatos tevékenységéről a jegybank honlapján az alábbi oldalon olvashat 
bővebben: 
http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/mnb-keszpenzestev 
  
Az ún. számlapénz teremtésére mind a jegybank, mind a kereskedelmi bankok képesek. Illetve 
összeegyeztetve a fenti kitétellel, a kereskedelmi bankok csak számlapénzt teremthetnek. A bankok 
hitelnyújtás révén tudják megsokszorozni a gazdaságban lévő (virtuális) számlapénzt.  
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Visszatérve a kérdésre: az MNB tudja befolyásolni a jegybanki számlapénz nagyságát (pl. kötelező 
tartalékráta változtatásával). Fontos azonban tudni, hogy Magyarországon jegybanki számlapénzt 
csak kereskedelmi bank, illetve az állam tarthat (mivel a költségvetés számlavezető bankja is az 
MNB). 
  
A „forint mennyiségének növelése” több módon értelmezhető. A gazdaságban lévő 
pénzmennyiségnek ugyanis több, egyre szélesebb kört átfogó definíciója van. A kérdés 
szempontjából releváns kategóriák: 
  
1. Készpénz – Az MNB bocsátja ki, de a gazdasági szereplők igényének megfelelő mértékben (lásd 
fent). Vagyis, ha a gazdasági szereplők igénylik, akkor bármilyen mértékben növelhető a forint-
készpénz mennyisége, az MNB ennek megfelelően növeli a készpénz mennyiségét – ismételten 
felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy ekkor a készpénz növekedése a bankbetétek csökkenésével 
jár, vagyis egy másik „forint pénzkategóriában” ezzel párhuzamosan csökkenés következik be. 
Magyarország önálló pénzkibocsátási joga tehát nem szűnt meg, az MNB mindig éppen annyi pénz 
bocsát ki, amennyire szükség van. 
  
2. M0, monetáris bázis, ami a készpénzen kívül tartalmazza a csak bankok által elérhető jegybanki 
számlapénzt is (pl. bankok kötelező tartaléka). A jegybanki számlapénz nagysága pl. a tartalékráta 
növelésével emelhető, azonban ez több banki forrást köt le, és mérsékelheti a kereskedelmi bankok 
pénzteremtési lehetőségeit. 
  
  
A devizatartalékkal kapcsolatos kérdések: 
  
A devizatartalék nem az állam egy vagyoneleme, hanem azt döntően jegybanki vagy kormányzati 
adósság finanszírozza (a devizatartalékkal kapcsolatos félreértések leggyakrabban annak a jegybank 
mérlegéből való egyoldalú kiragadásából származnak). Magyarország esetében a devizatartalék több 
mint 40 százalékát a bankok finanszírozzák (döntően az MNB-kötvény vásárlásával, illetve kisebb 
részben a bankoknak a betéteik után elhelyezett kötelező tartalékával), 25 százalékot a gazdasági 
szereplők a készpénz tartásával, 15 százalékot az állam MNB-nél elhelyezett betétei, a maradékot 
pedig egyéb források. A bankok kötelező tartaléka a devizatartalék mintegy 4 százalékát teszi ki, és az 
MNB jegybanki alapkamatot fizeti rá (ugyanúgy, mint az MNB-kötvényre és az állam forintbetétére). 
   
Kérése szerint a következő tanulmányokat szeretném figyelmébe ajánlani, amelyeket az alábbi 
linkeken az MNB honlapjáról érheti el: 
  
A devizatartalékkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó tanulmány: 
Antal Judit−Gereben Áron: Feltörekvő országok devizatartalék-stratégiái − a válságon innen és túl 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_msz_201
104/antal-gereben.pdf 
  
A devizahitelezés régiós tapasztalatait az alábbi MNB tanulmány foglalja össze és elemzi: 
OP 87. Csajbók Attila–Hudecz András–Tamási Bálint: Lakossági devizahitelezés az új EU-
tagországokban 
http://www.mnb.hu/Root/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/mnbhu_op87 
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 Egyebekben tájékoztatom, hogy az MNB-nek az MNB tv-ben meghatározott feladat és hatáskörében 
eljárva a kezelésében lévő és a tevékenységére vonatkozó, vagy a közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett adatok megismerését kell erre irányuló igény esetén lehetővé tenni 
  
Üdvözlettel: 
  
 Kaponya Éva |kommunikációs munkatárs 
Kommunikáció 
 
 

feladó: Kaponya Éva <kaponyae@mnb.hu> 

címzett: "hitelesmozgalom@gmail.com" 
<hitelesmozgalom@gmail.com> 

másolatot 
kap: 

Hevesi Nóra <hevesin@mnb.hu>; 
Ullmann Gabriella <ullmanng@mnb.hu> 

dátum: 2013. február 11. 14:32 

tárgy: RE: kérdések pénzügyeinkkel kapcsolatban 

küldő: mnb.hu 

 
 
Tisztelt Szabó József! 
  
Kérdéseire szakértőnk válaszát a csatolt dokumentumban találja. 
  
Üdvözlettel: 
  
  
Kaponya Éva |kommunikációs munkatárs 
Kommunikáció 
  

-------------------------------------------- 
 
Van valahol olyan kimutatás, hogy az elmúlt évben mekkora összegben teremtettek a hazánkban 
működő kereskedelmi bankok számlapénzt?  
A kereskedelmi bankok pénzteremtésének számszerűsítéséhez azt fontos tisztázni, hogy melyik 
pénzmennyiség kategóriára gondolunk.  
A téma jó összefoglalóját adja az alábbi MNB Tanulmány: 
 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/mnbhu_mt
_71/m t_71.pdf 
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Ennek mellékletéből idézve:  
„A gazdaságban rendelkezésre álló pénz mennyiségének mérésére az ún. monetáris aggregátumokat 
használjuk, amelyekbe a pénzügyi eszközök bizonyos típusai tartoznak. A különféle pénzügyi eszközök 
besorolása az egyes aggregátumokba annak függvényében történik, hogy azokkal milyen tranzakciós 
költséggel és milyen széleskörűen lehet fizetést teljesíteni, és hogy milyen mértékben őrzik meg az 
értéküket. A monetáris aggregátumok definíciójának további fontos eleme, hogy mely gazdasági 
szektorok követelései, illetve tartozásai kerülnek be a pénzmennyiség-kategóriákba, azaz milyen az 
egyes szektorok pénzhez való viszonya. 
 …  
A fenti alapelvek alapján a magyar monetáris statisztika a következőképpen definiálja a monetáris 
aggregátumokat (Kiss et al., 2005):  
• M1: a pénztartó szektoroknál lévő készpénz, valamint a látra szóló és folyószámlabetétek 
állományának összege (denominációtól függetlenül).  
• M2: az M1 elemein túl a pénztartó szektorok két évnél nem hosszabb lejáratra lekötött, forintban 
vagy más devizában denominált betéteit is tartalmazza.  
• M3: az M2 mellett tartalmazza a belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott és a 
pénztartó szektorok birtokában levő azon piacképes pénzügyi eszközöket, melyek a bankbetétek 
közeli helyettesítőinek tekinthetők. Ezek a repoügyletekből származó források, a pénzpiaci alapok 
által kibocsátott befektetési jegyek, illetve a maximum kétéves eredeti lejáratú, hitelezői jogviszonyt 
megtestesítő értékpapírok.”  
Ezek alapján leegyszerűsítve tehát a bankok kötelezettségeinek alakulásából lehet megállapítani az 
általuk teremtett pénz nagyságát, illetve mivel a készpénz a jegybank pénzteremtés része, ha csak a 
hitelintézetek pénzteremtésére kíváncsi valaki, akkor a készpénzen kívüli állományokat érdemes 
figyelni. Ezeket az állományokat az MNB alábbi statisztikai táblázatának 4.1-es táblázata tartalmazza:  
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Statisztika/mnbhu_kerdesek_valaszok/mnbhu_stat_for 
um_valaszok/mnbhu_hitelintezetek_osszevont_merlegenek_alakulas/0708_monstatpubl_huxls.xls 
 
Fontos még azt látni, hogy a bankrendszernek nem a „számlapénz teremtése” a célja, hanem a 
betétgyűjtés, illetve az összegyűjtött források hitelezésre fordítása, ennek csak mintegy 
mellékterméke a számlapénz keletkezése. Ezzel összefüggésben azt is érdemes észrevenni, hogy a 
bankok hitelezési tevékenysége az, ami jelentősen tudja változtatni a pénzmennyiségeket. Hiszen 
amennyiben egy bank hitelt nyújt egy vállalkozásnak vagy egy lakossági ügyfélnek, akkor a hitel 
felhasználása után ebből betét fog keletkezni valamelyik gazdasági szereplőnél. A betétek pedig 
megjelennek a különböző pénzmennyiség kategóriákban. 
 
A mellékelt adatbázisban szerepelnek adatok, ezekből ki lehet indulni?  
"A tartalékköteles hitelintézetek MNB-nél vezetett elszámolási számláinak összesített egyenlege": 
2013.01.22..........265,5 milliárd Ft 2013.02.05..........729,1 milliárd Ft Mivel a kötelező tartalékráta 
jelenleg maximum 5%, akkor legalább 9.200 milliárd Ft "számlapénzt" hoztak létre a kereskedelmi 
bankok két hét alatt?  
A kapcsolat fordított. A tartalék-kötelezettséget nagyon leegyszerűsítve a 2 évnél rövidebb betéteik 
2-5% közötti nagyságrendjében kell elhelyezniük a hitelintézeteknek. Jelenleg nagyságrendileg 3% 
körül van az átlagos tartalékrátája a hitelintézeteknek, és a december végi összes betétállomány 
(mintegy 15000 Mrd forint) 3% körüli aránya alapján jelenleg (2013 februárjában) a bankrendszernek 
összesen 460 Mrd forint a tartalékkötelezettsége. A tartalékkötelezettségnek havi átlagban kell 
megfelelnie a bankrendszernek, ezért az Ön által említett elszámolási számla egyenlegek naponta 
változhatnak. Amennyiben nő a hitelezése a bankrendszernek, az növelné a betétállományt is, ami 
változatlan tartalékráta mellett növelné a tartalékkötelezettséget is.  
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Jelenleg legalább 14.582 milliárd Ft a bankok által teremtett számlapénz mennyisége? Lehet tudni 
a pontos összeget?  
Lásd a fenti választ, 2012. december végi adatok alapján:  
M1 pénzmennyiség = 7289 Mrd Ft  
M2 pénzmennyiség = 15177 Mrd Ft  
M3 pénzmennyiség = 16835 Mrd Ft  
 
Leírható a pénzteremtés folyamat az alábbiak szerint?  
1. A bank szeretne 10.000.000 Ft-t kölcsönözni, viszont nincs annyi szabad pénze, ezért a bank 2%-t 
(azaz 200.000 Ft-t) elhelyez (ha 2%-t választott) az MNB-nél tartalékrátaként.  
2. Egy kölcsönszerződés alapján a bank könyvel 10.000.000 Forintot a hitelesnél mint adósság.  
3. A felvett kölcsönt elköltve (lakásvásárlás, gépjármű vásárlás stb), ez a pénz bekerül a gazdaság 
vérkeringésébe. A számlapénz megteremtődött.  
4. A törlesztések befizetésével apránként a gazdaságból kikerül a korábban létrehozott pénz. A 
teremtett pénz végül megszűnik.  
5. A banknál marad a teremtett pénz kamata (hitelkamat) és visszakapja tartalékráta összegét a 
kamattal együtt a MNB-tól.  
A hazai bankrendszer jelenleg bőséges szabad likviditással rendelkezik, mivel a 
tartalékkötelezettségen felül még mintegy 3500 Mrd forint követelése van a bankrendszernek. Így 
amennyiben egy bank hitelt nyújt, és azt az ügyfél egy másik bank számlájára fizeti, akkor valóban 
jegybankpénzre van szüksége a két banknak az egymás közötti elszámoláshoz, ez azonban bőségesen 
rendelkezésre áll, mindegyik bank esetében. Ráadásul a bankok egymás között csak újraosztják a 
jegybankpénzt, annak mennyisége egy ilyen hitelezési tranzakció során nem változik (továbbra is 
3500 Mrd forint lesz a bankok MNB-vel szembeni követelése, csak más elosztásban).  
Ha egy bank hitelt nyújt, és abból az ügyfele fizetést teljesít, akkor valamelyik banknál az betétként 
fog megjelenni, azaz megtörténik a pénzteremtés. Ennek eredményeként a betét-befogadó bank 
több, a hitelnyújtó bank kevesebb likviditással (jegybankpénzzel) fog rendelkezni. A megemelkedett 
kötelező tartalékot a betét-befogadó banknak kell képezni (2-5%), a hitelnyújtó banknak csak abban 
az esetben, ha a kifizetés olyan ügyfélnek történik, akinek szintén ő vezeti a számláját. Ez utóbbi 
legegyszerűbb esetben a banknak megnő a hitelállománya és betétállománya is egyszerre. A 
jegybankkal szemben keletkezik kötelezettsége (a betét 2-5%), de ezt a bőséges szabad jegybanki 
likviditásból könnyen tudja teljesíteni.  
Amennyiben a bankrendszer likviditáshiányban van, azaz nem volna elég jegybankpénze a kötelező 
tartalék teljesítésére, akkor a jegybankok hitelt nyújthatnak a hitelintézeteknek. A fejlettebb 
gazdaságok jegybankai, mint az EKB vagy a Fed éppen így működik, azaz ők fedezett mellett hitelt 
nyújtanak a bankrendszernek, a bankrendszer pedig így eleget tud tenni a tartalékkötelezettségének. 
Abban az esetben, ha a magyar bankrendszer is likviditáshiányos helyzetbe kerülne, akkor az MNB-
nek szintén volna lehetősége hitelt nyújtani. De mivel a hazai bankrendszernek jelenleg és az elmúlt 
15 évben is mindig lényegesen több jegybankpénz állt rendelkezésére, mint ami a 
tartalékkötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezért a hazai esetben likviditást lekötő eszközt 
(jelenleg a kéthetes MNB kötvényt) alkalmaz az MNB.  
 
A teremtett pénz megszűnése nem okoz zavarokat a gazdaság működésében? Hiszen kevesebb 
pénznek kell ellátnia a közvetítő feladatát.  
A hitelnyújtás és hiteltörlesztés, és így a pénzteremtés és annak megszűnése folyamatosan zajlik a 
gazdaságban. Valóban, ha a bankrendszer valamilyen oknál fogva jelentősen visszafogja a hitelezését, 
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akkor az mind a beruházásokat, mind a fogyasztást vissza tudja fogni. Ugyanakkor mind a 
számlapénz, mind az annak terhére igényelhető készpénz összes mennyisége a fent hivatkozott 
statisztikák szerint sem csökkent számottevő mértékben az elmúlt években, így továbbra is 
biztosítani tudja a közvetítő funkcióját.  
 
A bankok éves pénzügyi jelentése tartalmazza az általuk teremtett számlapénz mértékét?  
A betétállományukat mindenképpen megtalálja a pénzügyi jelentéseikben, abból lehet becslést 
készíteni a különböző pénzmennyiség kategóriákra. Azonban az egyedi banki szintnél sokkal inkább 
érdemesebb az MNB fent említett, rendszerszintű statisztikáit használni az ilyen elemzésekhez.  
 
A MNB hol helyezi el, a hozzá kerülő kötelező tartalékrátát? Hol és miként teremti elő a banknak 
fizetett kamatot?  
Az MNB kötelezettségei, így a tartalékkötelezettség teljesítéseként nála tartott elszámolási 
betétszámla egyenlegek is a jegybank eszközeit finanszírozzák. Az MNB eszközeit alapvetően a 
devizatartalék képezi, melyet biztonságos értékpapírokban tart.  
Az MNB által a kötelezettségei után fizetett kamatot jegybanki pénzteremtésként egyszerűen jóváírja 
a hitelintézetek számláin. 
 

--------------------------------------- 
 
2017. április 5. 13:03 írta, 
 <ugyfelszolgalat@mnb.hu>: 
 
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 
 
Iktatószám: 53858-3/2017 
        
Tisztelt Szabó József! 
         
A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) megküldött levelében a kereskedelmi számlapénz keletkezésével 
összefüggésben tett fel kérdéseket. 
Az Ön által képviselt Hiteles Mozgalom korábban a pénzteremtés kapcsán két alkalommal is 
megkereste az MNB-t, mellyel kapcsolatosan 2012. augusztus 21-én és 2013. február 11-én küldtük 
meg részletes válaszainkat. Leveleinkben rögzítettük, hogy számlapénz teremtésére a jegybank és a 
kereskedelmi bankok is képesek, ellentétben a készpénzzel, amelyet csak a jegybank hozhat létre. A 
kereskedelmi bankok pénzteremtésén tehát kizárólag a számlapénz teremtése értendő. A 
kereskedelmi bankoknál a számlapénz teremtése hitelnyújtással történik. 
 
A bankrendszernek ugyanakkor nem a „számlapénz teremtés”, hanem a betétgyűjtés, valamint az 
összegyűjtött források hitelezésre fordítása a célja. Ennek mellékterméke a számlapénz keletkezése. 
Ebből adódóan a pénzmennyiségek változását a bankok hitelezési tevékenysége idézi elő. A banki 
hitelnyújtás hatására a hitel felhasználása után a pénzből betét keletkezik a gazdaságban. A betét 
pedig megjelenik a monetáris aggregátum valamelyik pénzmennyiségi kategóriájában. 
 
A deviza számlapénz állománya az adott deviza saját monetáris rendszerében jön létre, pl. az euro 
esetén az eurozónában. A hazai bankrendszer pedig a deviza saját monetáris rendszeréből tud 
felvenni forrásokat, amelyek a hitelezéshez szükségesek. A forrásszerzést megteheti a deviza 
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közvetlen megvásárlásával, illetve a devizacsere ügyletek révén is (deviza swap ügylet). Tehát a 
deviza számlapénz teremtése jellegéből adódóan nem történhet a hazai bankrendszerben. 
 
Levelében arra vonatkozóan is kért tájékoztatást, hogy milyen jogszabályok adnak lehetőséget a 
kereskedelmi számlapénz létrehozására, ezért tájékoztatjuk, hogy a kereskedelmi bankok működését 
a 2013. évi CCXXXVII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályozza. 
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását. 
        
Üdvözlettel: 
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ           
        
A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39. 
| Telefon: 06-80-203-776 I e-mailcím:ugyfelszolgalat@mnb.hu 
 
 
Feladó:hitelesmozgalom@gmail.com (Szabó József)  
Küldve: 2017.március.2 12:51  
Címzett: info@mnb.hu; ugyfelszolgalat@mnb.hu  
Másolatot kap:  
Tárgy: kereskedelmi számlapénz 
 
 
Tisztelt Nemzeti Bank! 
 
A kétszintű bankrendszernek és a hitelpénzrendszernek a lényege, hogy létezik jegybankpénz és 
kereskedelmi számlapénz. 
 
A kereskedelmi számlapénzt (általában) a pénzintézetek hitelezéssel (bankkölcsönök nyújtása) hozzák 
létre. 
 
A kérdésünk, hogy a bankok csak forint kereskedelmi számlapénzt tudnak létre hozni, vagy bármilyen 
külföldi devizában is (pl. EUR, CHF stb,) tudnak kereskedelmi számlapénzt létrehozni? 
 
Amennyiben a válasz igen, akkor a 2001 és 2009 közötti "devizahitelezés" időszakában mennyi deviza  
kereskedelmi számlapénzt hoztak létre a pénzintézetek? Milyen jogszabály vonatkozik erre a 
pénzteremtési tevékenységre? 
 
Várjuk válaszukat. 
 
Üdvözlettel: 
 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Arany Liliom Alapítvány 
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Feladó: MNB Ügyfélszolgálat <ugyfelszolgalat@mnb.hu> 
Date: 2020. dec. 23., Sze, 7:46 
Subject: 592829/2020 - Tájékoztatás 
To: <hitelesmozgalom@gmail.com> 
 

MNB 
ÜGYFÉLKAPCSOLATI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

 
Iktatószám: 592829-2/2020 
 
  
 
Tisztelt Ügyvezető úr! 
 
  
A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a Hiteles Mozgalom képviseletében küldött ismételt szíves 
megkeresésére tájékoztatjuk, hogy az MNB a korábbi, 537998-4/2020 iktatószámú válaszában 
foglaltakat fenntartja. Az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tartalmaiban a pénzügyi 
termékek és szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó információk szerepelnek, a pénzteremtés 
nem tartozik ehhez a témakörhöz.  Megkeresésére az MNB az alábbi – a felsorolt kérdésekre kimerítő 
és részletes választ adó – szakkönyveket és cikkeket ajánlja figyelmébe. 
 
    Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába (Pete Péter. - Budapest: Osiris, 1996) 
    Peet van Biljon és Alexandra Reed Lajoux: Pénzteremtés (Pallas Athéné Könyvkiadó)  
    A magyar út – célzott jegybanki politika (MNB, 2017) 
    Bankok a történelemben: innovációk és válságok (MNB, 2018) 
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/bankok-a-tortenelemben-innovaciok-es-
valsagok 
    Ábel István – Lehmann Kristóf – Tapaszti Attila A pénz és a bankok ellentmondásos kezelése a 
makroökonómiában-A Hitelintézeti Szemle 15.évfolyam,2. szám, 2016 június 
(http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/abel-istvan-lehmann-kristof-tapaszti-attila.pdf ) 
    Botos Katalin, Pénzteremtés a modern gazdaságban - Pénzügyi Szemle 61. évfolyam 2016/4 
(https://www.penzugyiszemle.hu/documents/botos-2016-4pdf_20170110153109_17.pdf ) 
    az MNB honlapján itt elérhető szakmai cikkek: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/szakmai-cikkek” 
 
Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk 
 
 Üdvözlettel: 
 
Ügyfélkapcsolati Információs Központ 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 Feladó: Hitelesmozgalom 
Küldve: Nov 23 2020 4:55PM 
Címzett: MNB Ügyfélszolgálat ; 
Másolatot kap: 
Tárgy: Re: 537998/2020 - Tájékoztatás 
 
 
Tisztelt MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központ! 
 
  
 
Nem értjük a válaszukat, mivel nem szakkönyvek és elemzések címe és elérhetősége után 
érdeklődtünk, hanem konkrét kérdésekre kértünk Önöktől választ. Úgy véljük egyértelműen 
megfogalmaztuk a kérdéseinket: 
 
  
1. Az 1946-ban létrehozott forint is hitelpénzként jött létre? Ha jól tudjuk, akkor egyszintű 
bankrendszer volt nálunk. Csak az MNB tudott pénzt létrehozni. 
 
2. 1946 előtt is teremtettek a bakok kereskedelmi pengő-számlapénzt? 
Ha igen hogyan, hiszen nem volt még számítógép, nem volt még "jelpénz", csak bankjegy és érme. 
Ezeket meg a nemzeti bank bocsátja ki. Igaz akkor is volt papír alapú számlavezetés... 
 
3. A hitelpénz megszűnik, ha a hitelt visszafizetjük. Mi van akkor, ha nem fizetjük vissza a kölcsönt? A 
pénz örökre életben marad? Mi van akkor, ha a bankok veszteségként leírják a behajthatatlan 
követelést? 
 
4. Tisztességtelen szerződési pontok miatt minden forint és minden deviza fogyasztói szerződést 
újraszámoltak. Több, mint ezer milliárd forint banki követelést töröltek, ezt az összeget nem kell 
visszafizetni a fogyasztóknak. Ez a több mint ezer milliárd forint akkor nem semmisült meg? Örökké 
élni fog? 
 
5. Megoldás-e a nulla százalékos kamatozású örök államkötvény? Ez a pénz soha sem szűnik meg, és 
kamatot sem kell utána fizetni. 
 
6. Jelenleg minden létrehozott pénz után kamatot kell fizetni. Amennyiben egy kereskedelmi bank 
pénzt utal a saját tulajdonában lévő lízing cégnek, és a lízingcég ezt a pénzt kiadja, akkor ugyanazon a 
pénz után kétszer szed kamatot a bank? 
 
7. Devizahitelezés során a banki mérlegben forrás oldalon forint jelent meg, a követelés oldalon 
pedig deviza. Ez esetben a bankok devizát vagy forintot teremtettek? 
 
8. Az ismert számonkra, hogy ez előző eset a bankoknak nyitott deviza pozíciót jelent, amit nem 
vállalhatnak fel, zárniuk kell. A devizahitelezés során a bankok 4-5 ezer milliárd forint értékben 
kötöttek CHF-el kapcsolatban deviza swap ügyleteket. A deviza swap ügylet pénzteremtésnek számít? 
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Önök döntöttek úgy, hogy nem vesznek részt a rendezvényünkön. Mi nem szeretnénk mást, mint 
megismerni azt a (pénz)világot melyben évtizedek óta élünk és várhatóan az utódaink is évtizedekig 
élni fognak. 
 
 Végig néztük az interneten fellelhető MNB oktató filmeket, nem találtunk egyet sem, ami a 
pénzteremtést ismertetné, ami megmutatná, hogy a számlapénzek (jegybanki és kereskedelmi) és a 
készpénz között mi a különbség és mi a kapcsolat? 
  
Miért nem érdeke a Magyar Nemzeti Banknak, hogy az emberek tisztában legyenek ezekkel a fontos 
kérdésekkel? 
 
 Ismételten kérjük, hogy válaszoljanak, tisztelettel: 
 
 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Az Arany Liliom Alapítvány munkaszervezete a Hiteles Mozgalom 
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6. számú melléklet - Saját számolások 
 
1. Deviza alapú kölcsön nyújtás az elterjedt nézet szerint 
 
Három személy nyújt be deviza alapú kölcsönkérelmet a bankhoz 
Ági 100 000 CHF 
Bea 80 000 CHF 
Cecil 60 000 CHF 
 
Megkötik a szerződést, a bank mindhárom kölcsönt egy napon folyósítja. Ekkor az árfolyam 200 
Ft/CHF. 
 
A banknak van 20.000.000 forintja, amit átvált 100.000 CHF-re. (Így van CHF „forrás”, van CHF a 
devizahitel „mögött”.) 
 
Ági 100 000 CHF összeget kap kölcsön, amit egyből elad a banknak 
 20 000 000 Ft  -ért, ez az összeg az, ami megjelenik az adós bankszámláján 
  vagyis a banknak a  20 000 000 Ft  -on kívül még rendelkezni kell  
    20 000 000 Ft  -al is, hogy tudjon venni Ágitól 
    100 000 CHF devizát 
 
Miután Ági megkapta a kölcsönt, a banknál ismét van 100.000 CHF. Következik Bea kölcsönének 
folyósítása. 
 
Bea 80 000 CHF összeget kap kölcsön, amit egyből elad a banknak 
 16 000 000 Ft  -ért, ami megjelenik az adós bankszámláján 
  vagyis a banknak a  40 000 000 Ft  -on kívül még rendelkezni kell  
    16 000 000 Ft  -al is, hogy tudjon venni Ágitól 
    80 000 CHF devizát 
 
Miután Bea megkapta a kölcsönt, a banknál ismét van 100.000 CHF (20.000 CHF végig a banknál 
maradt, mivel Bea csak 80.000 CHF kölcsönt kapott – ezt viszont a bank „visszavásárolta”). Következik 
Cecil kölcsönének folyósítása. 
 
Cecil 60 000 CHF összeget kap kölcsön, amit egyből elad a banknak 
 12 000 000 Ft  -ért, ami megjelenik az adós bankszámláján 
  vagyis a banknak a  56 000 000 Ft  -on kívül még rendelkezni kell  
    12 000 000 Ft  -al is, hogy tudjon venni Ágitól 
    60 000 CHF devizát 
 
Miután Cecil megkapta a kölcsönt, a banknál ismét van 100.000 CHF (40.000 CHF végig a banknál 
maradt, mivel Bea csak 60.000 CHF kölcsönt kapott – ezt viszont a bank „visszavásárolta”). 
 
Lezajlott a három hitelnyújtás, a bank a nála lévő (reggel vásárolt) 100.000 CHF-et eladja 20.000.000 
forintért. 
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Összegezzük a nap végén:     
 A bank követelés nőtt  100 000 CHF Ági 
    80 000 CHF Bea 
    60 000 CHF Cecil 
    240 000 CHF banki követelés összesen 
      
 Az adósok számláján megjelent 20 000 000 Ft Ági 
    16 000 000 Ft Bea 
    12 000 000 Ft Cecil 
    48 000 000 Ft banki kötelezettség összesen 
 
 
A bank hiába szerezte be a devizát a kölcsönök folyósításához, hiába vette-adta a CHF-ot, nyitott 
deviza pozíciója keletkezett.  Deviza követelés áll szemben ugyanis forint kötelezettséggel. 
 
 
2. Deviza alapú kölcsön nyújtás a pénzteremtés szerint 
A bank egyrészt létrehozza a deviza követéseit… 
Ági 100 000 CHF 
Bea 80 000 CHF 
Cecil 60 000 CHF 
 
…. másrészt megteremti a forint kereskedelmi számlapénzt az ügyfelei bankszámláján. 
Ági            20 000 000 Ft      
Bea           16 000 000 Ft  
Cecil         12 000 000 Ft  
 
A bank mérlegében a változás összesen: 

aktíva   passzíva 
eszköz   forrás 
követelés  kötelezettség 

 240.000 CHF               48.000.000 Ft  
 
A banknak nyitott deviza pozíciója keletkezett, új deviza követelés áll szemben új forint 
kötelezettséggel. 
 
 
3. Nyitott deviza pozíciót záró deviza swap az elterjedt nézet szerint 
 
A Budapesti értéktőzsde árfolyam előrejelzésének adataival számolok fél éves időtartamra. 
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Az azonnali árfolyam 2005 márciusában   158,13 forint/CHF 
A határidő árfolyam 2005 szeptemberére  165,00 forint/CHF 
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A bank a forint forrását cseréli azonnali árfolyamon devizára, majd fél évvel később a devizát 
határidős árfolyamon visszacseréli a forintra. 
 
Fél éves swap elszámolása  15 813 000 Ft 
     
azonnali árfolyam 158,13  100 000 CHF 
2005. március    
     
határidős árfolyam 165,00  16 500 000 Ft 
2005. szeptember    
 
 
A banknak fél év alatt 687.000 Ft hasznot hozott a swap ügylet, mivel ennyivel több pénze lett, mint 
korábban volt. 
 
A bank követelése forintra átszámolva szintén változott. Amennyiben a valós árfolyam annyi lett 
2005 szeptemberére, mint a határidős árfolyam, akkor 687.000 Ft összeggel nőtt a bank követelése 
is. 
 
4. Nyitott deviza pozíciót záró deviza swap a pénzteremtés figyelembe vételével 
 
Az előző számolás adataival számolok. 
 
A bank a deviza követelését cseréli azonnali árfolyamon forint követelésre, majd fél évvel később a 
forint követelését határidős árfolyamon visszacseréli deviza követelésre. 
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Fél éves swap elszámolása    100 000 CHF 
       
azonnali árfolyam 158,13    15 813 000 Ft 
2005. március      
       
határidős árfolyam 165,00    95 836 CHF 
 
A banknak fél év alatt 4.164  CHF veszteséget hozott a swap, mivel kevesebb devizája lett, mint volt. 
Ez a határidős árfolyammal számolva 687.000 Ft veszteséget jelent. 
 
A bank követelése forintra átszámolva szintén változott. Amennyiben a valós árfolyam annyi lett 
2005 szeptemberére, mint a határidős árfolyam, akkor 687.000 Ft összeggel nőtt a bank követelése 
is. 
 
A deviza swap ebben az esetben kompenzálta a bank nyitott deviza pozícióját. 
 
 
 
5. További megállapítás 
 
A banknak ezért kellett deviza swap ügyletet kötni (és kell újra és újra swap ügyleteket kötni a 
futamidő végéig), hogy a nyitott deviza pozícióját zárja. A nyitott deviza pozíció azt jelenti ebben az 
esetben, hogy a bank deviza követelésével szemben forint kötelezettség áll a bank mérlegében. 
 
A deviza swap a bank könyvelésében a deviza követelésből forint követelést csinál. Ezáltal a nyitott 
deviza pozíciója megszűnik. 
 
Azonban ezt a „változást” az ügyfelével szemben a bank „nem vezeti át”. Továbbra is deviza összeget 
követel. 
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7. számú melléklet  - Példa a bank pénzteremtésére  
 
 
A kereskedelmi számlapénz a forrásoldalon, a banki betéteknél jelenik meg (ami a banknak 
kötelezettség, az ügyfél részéről követelés). 
Amennyiben összevetjük a jelzálog alapú hitelezés kezdeti és vég éveinek adatait, megkapjuk, hogy 
mennyi pénz teremtettek a kereskedelmi bankok. 
 
Részletek az OTP éves jelentéseiből: 
2005 
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2009 
 

 
 

 
 
A PSZÁF Aranykönyv adataiból az összesített adatok: 
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8. számú melléklet - Nyitott deviza pozíció és swap a bankoknál    
 
 
A legnagyobb magyar bank, az OTP éves jelentései tartalmazzák a nyitott deviza pozíciót, azt hogy 
milyen eltérés van egy-egy deviza esetében a forrás (kötelezettség) és az eszköz (követelés) között. 
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Több év OTP adata kigyűjtve az éves jelentésekből: 

 

 
 
A teljes bankrendszer adatai: 
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„A magyar bankrendszer az elmúlt években a devizahitelezést nagyrészt forintforrásból finanszírozta. 
Az ebből adódó mérlegen belüli nyitott devizapozíciót a hazai bankok jellemzően külföldiekkel kötött 
FX-swap ügyletek felhasználásával fedezik. Ennek megfelelően az elmúlt években a devizahitelezés 
felfutásával a hazai bankrendszer nettó FX-swap állománya jelentős mértékben emelkedett.” 
 
„Az FX-swap ügylet értelmezhető az egyik devizában történő hitelfelvételként, a másik devizában 
történő egyidejű betételhelyezésként, ahol az egyik devizában keletkezett követelés szolgál 
fedezetként a másik devizában fennálló kötelezettségre. 
Az FX-swap ügylet keretében ugyanis a felek megállapodnak, hogy a birtokukban lévõ devizát (T0 
időpontban) az azonnali árfolyamon elcserélik a másik devizára, majd egy későbbi (T1) időpontban – 
a jelenben meghatározott, a kamatkülönbözetet is kifejező határidős árfolyamon – visszacserélik. Az 
FX-swap tehát egy azonnali deviza-adásvételi ügyletből (induló láb) és egy határidõs ügyletbõl 
(lejárati láb) áll.” 
 
„A külföldi befektetők az állampapír-vásárláshoz szükséges forintlikviditást gyakran nem spot piaci 
vásárlással, hanem az FX swap ügylet spot lábán keresztül biztosították az FX-swap piac magas 
likviditása miatt akkor is, ha hosszabb távon vállalták az állampapír-tartásból származó árfolyam-
kitettséget.” 
„…külföldi befektetők számára különösen célszerű lehet az állampapír-vásárlást FX-swapból 
finanszírozni, mivel az állampapír eladásakor a befolyó forintösszeget a swapügylet határidős lábán 
előre meghatározott árfolyamon konvertálhatják azonnal devizára (lásd 4. táblázat). Ebben 
az esetben árfolyamkitettség felvállalása nélkül tudnak devizaforrásból magyar állampapírt vásárolni. 
A befektetők általában nem tudják előre, hogy mennyi ideig fogják megtartani a megvásárolt 
állampapírokat, vagyis az állampapír-eladás időpontja bizonytalan. Ebből következik, hogy a 
finanszírozás jellemzően rövid futamidejű FX-swapból történik, amelynek a folyamatos megújításával 
– görgetésével – védekezik a befektető az árfolyamkockázat ellen.” 
„A magyar állampapírok külföldi tulajdonosai számára a forint gyengülése árfolyamveszteséget 
jelentene az állampapírok kamatfizetésekor és lejáratakor, ezért abból a célból kötnek FX-swap 
ügyleteket (azonnali forintvétel – határidős forinteladás), hogy ennek kockázatát minimalizálják.” 
 
 
Az alábbi állítást a kezdeményezésünkben leírtaknak megfelelően vitatom…: 
„A hazai bankok a betétekbõl származó forintösszeget az FXswap ügylet spotlábán keresztül, vagy az 
azonnali devizaügylettel tudják devizára váltani, s azt az ügyfeleknek kihelyezni.” 
…mivel a devizahitelezéssel a bankoknál deviza követelés keletkezett, amit az állampapírt vásárló 
befektetőkkel forint követelésre cseréltek swap ügylet kötéssel (lásd előző idézetek). 
 
 
„az adásvétel eredményeként csökken a betétekből származó forinteszköz és annak megfelelő 
összeggel emelkedik a devizaeszköz, amelynek kihelyezése után a bankok mérlegén belül 
devizakövetelés és forintkötelezettség áll szemben egymással. A hazai bankoknak a mérlegen belül 
így forinttal szembeni kitettsége (long deviza, short forint pozíciója) keletkezik: a devizakövetelések 
emelkednek, míg a devizakötelezettségek változatlan szinten maradnak.” 
Ha logikusan végig gondoljuk, akkor belátjuk a fenti állítás képtelenségét. A bankoknál azért 
keletkezett nyitott deviza pozíció, mert devizahitelezés által deviza kötelezettség és forint követelés 
jött létre (ahogy a szerzőpáros fogalmaz, a bankrendszer „a devizahitelezést nagyrészt forintforrásból 
finanszírozta – lásd még az OTP adatait). A nyitott devizapozíciót a bank úgy zárta swap ügylettel, 
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hogy „a bankok mérlegén belül devizakövetelés és forintkötelezettség áll szemben egymással”.  
Vagyis a bank deviza pozíciója nem zárult, hanem nőtt! 
Tisztázandó az alábbi állítás is, mivel a hitelnek a kereskedelmi bankoknál nem forrása a már meglévő 
„betét”, így értelmetlenség „konvertálásról beszélni”: 
„A svájci frank alapú hitelezés elterjedésével összefüggésben a hazai bankrendszer jellemzően forint- 
és euroforrásokat konvertált svájci frankban denominált kihelyezésekké az elmúlt években: így a 
bankrendszer mérlegén belül jelentős összegű svájci frank/euro keresztárfolyam-kockázati kitettség 
is keletkezett.” 
 
 
„Ezek során a korlátlan mennyiségű dollár kibocsátására képes Fed FX-swap ügyleteket kötött más 
országok központi bankjaival, melyek bankrendszerük számára csak devizatartalékaik erejéig lettek 
volna képesek dollárlikviditást nyújtani.” 
A swap ügyletek második cseréjénél (termin láb) a swap partnernek vissza kellet adni a deviza 
követelést (forint követelésért cserébe). Tisztázandó, hogy kik voltak a swap pertnerek? 
„Október közepétõl 2009. január végéig a Fed már korlátlanul állt az EKB, az SNB, a brit és a japán 
jegybank rendelkezésére.” 
 
Forrás: Mák István–Páles Judit: Az FX-swap piac szerepe a hazai pénzügyi rendszerben 
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„Az elmúlt években megfigyelhető volt az a gyakorlat, hogy a bankok a deviza-, illetve devizaalapú 
hitelezés egy részét belföldi devizában vagy más külföldi devizában denominált forrásokból 
finanszírozták. Az FX-swap ügyletek keretében pedig rövid lejáratú külföldi devizahitelt vesznek fel és 
belföldi devizában (innentől: forintban) denominált hitelt nyújtanak. 
Ennek révén egyrészt a devizahitel-nyújtáshoz szükséges devizalikviditás előállítása (az induló lábon 
keresztül), másrészt a forinttartozással szemben álló devizakövetelésből származó árfolyamkockázat 
fedezése (a lejárati lábon keresztül) az FX-swap futamidejének végéig biztosított . A bankok így a 
devizahitelezésből származó mérleg szerinti pozíciójuk (vagyis a mérlegen belüli devizaeszközök és 
devizaforrások különbségének) egy részét FX-swap ügyletek segítségével zárják.” 
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„A devizaalapú hitelek esetében a hitel nyújtásakor a forintra váltást, törlesztéskor a devizára váltást 
a hitelnyújtó bank automatikusan, közvetlenül végrehajtja – vagy a saját, vagy az ügyfél nevében.” 
Az észrevételeim most is azok, mint ismertettem az előző idézetekkel kapcsolatban. Mindenki 
számára ismert tény már, hogy a deviza alapú hiteleknél a bankok nem szereztek be devizát 
külföldről és nem ezt a devizát adták kölcsön a magyar ügyfeleiknek (átváltva azt forintra). Így nem 
volt semmilyen pénzváltás sem. 
 
Kissé elrejtve (és nem teljes egészében ugyan), de megjelenik az MNB munkatársak szerzőinek 
tanulmányában a pénzteremtés: „emelkedik a mérlegfőösszeg”: 
„A devizahitelek és a devizaalapú hitelek esetében is a hitelnyújtás pillanatában emelkedik a bank, 
illetve a teljes bankrendszer mérlegfőösszege…. 
Devizaalapú hitelek nyújtása esetén a bank: 
1. vagy forintbetétszámlát nyit az ügyfél számára és a forintösszeg átutalása onnan történik egy 
másik számlára (két lépés), 
2. vagy rögtön átutalja egy másik ügyfele számára (egy lépés), 
3. vagy rögtön átutalja egy másik banknál vezetett forintszámlára (egy lépés) 
 
Az 1. esetben a bank mérlegében egy pillanatra megjelenik forrás oldalon hitel nyújtásakor az ügyfél 
számára nyitott forintbetét-számla, ami az átutalást követően azonnal megszűnik. A hitel összege 
azonban átkerül egy másik forintszámlára, bankrendszer szinten a mérlegfőösszeg összességében 
emelkedik. (A mérlegfőösszeg a hitel visszafizetésével csökken vissza az eredeti szintjére.)” 
Valóban, a hitel visszafizetésével a deviza alapú hitelezéssel teremtett (forint) kereskedelmi 
számlapénz megszűnik. 
Sajnos az „kimaradt” a tanulmányból, hogy a deviza alapú hitelezéssel a bank deviza követelést is 
teremtett (az eszköz oldalon). 
 
Forrás: Páles Judit – Kuti Zsolt – Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a 
swappiac válság alatti működésének vizsgálata 
 
 
Jelen kezdeményezésnek nem célja, hogy ennél nagyobb mélységben elemezzem  és értékeljem a 
fenti két tanulmány állításait. Azonban célszerű lenne, hogy az MNB egységes és a valóságnak 
megfelelő összegző elemzést dolgozzon ki. 
 
 
Az alábbi idézet egyrészt megerősíti azt, hogy a deviza alapú hitelezés során deviza követelés 
keletkezik: „folyamatosan újratermelődő devizakínálat”. (Valóban kínálat, hiszen a követelést swap 
ügylet keretében forint követelésre váltanak a bankok.): 
„De mitől lehet „olcsóbb” a devizahitel? 
A kézenfekvő, ámbár félrevezető válasz az volna, hogy a devizahitelek alacsonyabb kamatozásuk 
miatt eredményezhetnek alacsonyabb forrásköltséget. Ez azonban féligazság, pontosabban: így, 
ebben a formában egyszerűen nem állja meg a helyét. A devizahitelek ugyanis csak akkor lehetnek 
olcsóbbak, ha a denominációs pénznem (pl. EUR vagy CHF) nem értékelődik fel a forinttal – mint 
bázis- vagy referenciapénznemmel – szemben annyira, hogy ezt kompenzálja. 
(Ez más megfogalmazásban azt is jelenti, hogy a magasabb kamatú pénznemben is olcsóbbnak 
bizonyulhat eladósodni, ha az illető pénznem elegendő mértékben gyengül a hitel futamideje alatt.) 
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 Ha a bázis- és a hitelpénznem kockázati jellemzői egybeesnének, akkor teljesülne a fedezetlen 
kamatparitás (uncovered interest parity – UIP), vagyis a várható hozamok és hitelterhek a várt 
árfolyamváltozás révén nemzetközileg kiegyenlítődnek, a piac által várt és a határidős árfolyam 
egybeesik.” 
 
 „Hazánkban jelenleg ugyanis épp az új hitelek felvétele révén folyamatosan újratermelődő 
devizakínálat az egyik fontos oka annak, hogy nem következik be az utólagos hozamkiegyenlítődést 
eredményező forintleértékelődés. A devizaadósokra az egyik legnagyobb veszélyt épp az jelentené, 
ha ezen hitelek kereslete hirtelen és jelentős mértékben visszaesne.” 
Másrészt választ kapunk arra a kérdésre, hogy a devizahitelezés időszaka alatt miért nem gyengült a 
várt mértékben a forint árfolyama (elmaradt a fedezetlen kamatparítás teljesülése). Harmadrészt a 
veszélyből több százezer család, vállalkozás és rengeteg önkormányzat, egyház számára nagyon is 
keményen érzékelhető teher lett ami anyagi csődhöz, végrehajtáshoz, kényszer ingatlan 
értékesítéshez vezetett. 
Forrás: Schepp Zoltán: Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 
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9. számú melléklet – Kúriának a költségekről (részlet) 2013.06.01. 
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10. számú melléklet - Devizaárfolyamok „bolyongásai” 
 

Érdemes megnézni devizahitelezésben érintett országok pénzeinek CHF árfolyam változását. Néhány 
példa az elmúlt 30 évből (néhány esetben ettől eltérő időszak): 

Lengyel zlotyi 

 

 

Horvát korona 
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Román lej 

 

 

 

 

 

Bolgár leva (20 év) 
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Ausztrál dollár (kb 40 év) 

 

 

 

 

Euro 
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Amerikai dollár  

 

 

Végül a magyar forintunk 

 

 

Mindegyik országban elég egyértelmű az árfolyam „bolyongása”. Hosszú távon (különösebb elemzői 
gyakorlat nélkül is) egyértelműen látható a trend. Annak az országnak a pénze előbb utóbb 
leértékelődik, amelyikben magasabb az infláció, illetve a kamatszint. 

Amennyiben nincs semmilyen gazdasági-pénzügyi törvényszerűség, akkor ennyi deviza miért 
„bolyong” pont egy irányban évtizedeken keresztül? 
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11. számú melléklet - Sajtóreagálások a PSZÁF válaszlevéllel 
kapcsolatban                                                
 
 
Devizahitelek: Rogán Antal megdöbbent Szász Károly levelén 
A Fidesz-frakció elnöksége megdöbbenéssel értesült arról a levélről, amelyet a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke írt a Kúriának, óvatosságra figyelmeztetve a bíróságokat a 
devizahitelekkel kapcsolatban - közölte Rogán Antal. 
"Kicsit olyan érzésünk van, hogy a felügyelet vezetője fordítva ül a lovon” – fogalmazott keddi 
budapesti sajtótájékoztatóján a Fidesz frakcióvezetője. 
https://www.portfolio.hu/bank/20130618/devizahitelek-rogan-antal-megdobbent-szasz-karoly-
levelen-185423 
 

Szász Károly: államcsőd is lehet a devizahitelek forintosításából 
A devizahitelekkel kapcsolatos bírói ítéletek gazdasági és társadalmi hatásaira figyelmeztet a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a Kúria tanácselnökének írt levelében, azt 
közölve, hogy ezeknek a szerződéseknek az utólagos "sommás" átalakítása vagy semmissé 
nyilvánítása sok veszélyt rejt. 
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/szasz-karoly-allamcsod-is-lehet-a-devizahitelek-
forintositasabol-258800.html 
 

Bankok kontra devizahitelesek: pániktól tart az állam 
A sokasodó bankellenes perek miatt aggódik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Szász Károly 
levélben kérte a Kúriát, hogy a társadalmi hatásokra is ügyeljen, mielőtt a devizahitelesek javára 
ítélne. Nyíltan nem kéri azt a bíróságtól, hogy támogassa a bankokat a perekben, de figyelmeztet rá, 
hogy a számukra kedvezőtlen ítéletek következménye beláthatatlan. 
https://www.origo.hu/gazdasag/20130617-a-pszaf-levele-a-kurianak-a-devizahiteles-perekrol.html 
 

Bankpániktól tart a PSZÁF 
Államcsődhöz is vezethet, ha a bíróságok rendre a bankok ellen ítélnének a devizahitelesek ügyeiben 
- írta Szász Károly a Kúriának. A PSZÁF elnöke szerint az egyes ügyek jogi megítélése mellett a 
társadalmi hatásokat is figyelembe kell vennie a bíróságoknak. 
https://index.hu/gazdasag/2013/06/17/bankpaniktol_tart_a_pszaf/ 
 

A bankok mellé állt a PSZÁF 
Elképesztő vádak jelentek meg a PSZÁF-fel szemben egy devizahiteleseket képviselő egyesület 
honlapján. A társaság azt állítja: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, Szász Károly titkos 
levélben próbálta befolyásolni a Kúriát, hogy egy perben ne a hitelesek, hanem a bankok javára 
döntsön. 
A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdekképviseleti Egyesület (PITEE) által nyilvánosságra hozott 33 
oldalas dokumentumot május 31-én írta a Kúriának Szász. A levél válasz az egyik tanácselnöknek, aki 
a devizahitelezésről kért információkat.  
 
 



108 
 

Erre azért lehetett szükség, mert jövő kedden tárgyalják a PITEE ügyét, s az egyesület el akarja érni, 
hogy a bíróság érvénytelenítse a devizahitelesek szerződéseit. Szász megírta a bírónak: az 
érvénytelenítés a bankoknak óriási veszteséget jelentene, s a betétesek pénze kerülhet veszélybe, 
ami bankpánikhoz vezethet. 
https://www.blikk.hu/aktualis/a-bankok-melle-allt-a-pszaf/fndvblc 
 

 
A PSZÁF közleménye a Kúria devizahitelezésre vonatkozó kérdéseire küldött 
válaszlevéllel kapcsolatban 

Az elmúlt napokban jelentős visszhangot kapott a médiában és a közbeszédben a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete elnöke által a Kúria részére a devizahitelezés egyes szakmai 
vonatkozásaival kapcsolatban írt levele. 
A Felügyelet sajnálattal tapasztalta, hogy egyes médiumok a szakmai tartalmú levelet 
félreértették, egyes bekezdéseket a levél egészéből kiragadva idéztek, mely óhatatlanul a szakmai 
vélemény félreértéséhez vezetett. 
A sajnálatos félreértések tisztázása érdekében a Felügyelet az alábbiakban kívánja a szakmai levél 
keletkezésének indokát és valós üzenetét a közvélemény számára tényekkel megvilágítani. 
A Felügyeletet a Kúria kereste meg abból a célból, hogy a Felügyelet bizonyos kérdésekben adjon 
szakmai véleményt a devizahiteles perekkel foglalkozó bíráknak. A Felügyelet ezen kúriai megkeresés 
alapján, és nem belső indítékból fogalmazta meg szakmai álláspontját a feltett kérdésekben. 
 
A Kúria kérdései szövegszerűen szerepelnek a levélben. A kérdések egy része közgazdasági, 
banküzemi tényekre, összefüggésekre, más részük jogi jellegű információkra irányul. A kérdésekből 
egyértelműen látható, hogy a Kúria maga tett fel olyan kérdést, amely az egyes lehetséges bírói 
döntések gazdasági hatásaira, következményeire kérdez rá. 
A Felügyelet csupán ezen kérdésekre adott szakmai válaszokat. Ezért súlyosan téves minden olyan 
feltételezés, amely szerint a Felügyeletnek szándékában állt volna bármilyen módon befolyásolni a 
bírói kart ítélkezése során. 
A Felügyelet a szóban forgó levelében, az egyik válaszának bevezetéseképpen továbbá arra hívta fel a 
figyelmet, hogy nem tart helytállónak semmiféle olyan megközelítést, amely valamely döntést annak 
várható következményei alapján kíván meghozni. Ennek alátámasztásául ehelyütt szó szerint idézni 
kívánjuk a szakmai levél egyik legfontosabb, ugyanakkor egyes médiumokban nem idézett részét (ld. 
13. oldal), amely az egyes lehetséges döntések hatásainak vizsgálatára irányult: 
„Összességében tehát nem tartjuk helytállónak az olyan általánosító jogi megközelítéseket, amelyek 
ezen devizaalapú hitelszerződéseket sommásan tekintenék jogszabályba ütközőnek. Ezért tartjuk 
félreértésre alkalmasnak azokat a számításokat, amelyek a részleges/teljes érvénytelenné nyilvánítás, 
illetve az eredeti állapot valamikénti helyreállítása, mint megfelelő jogi döntés megalapozása 
érdekében az egyes lehetséges kimenetek gazdasági következményeit latolgatják. Ehelyett – 
fenntartva azon álláspontunkat, hogy általában véve ez a szerződéstípus nem volt jogellenes – azt 
tartjuk helytálló megközelítésnek, ha minden egyes peres ügyet egyenként, a szerződés betűjét 
vizsgálva, az esetleges jogellenes szerződési feltételekhez egyenkénti (adekvát) jogkövetkezményeket 
rendelve történik meg az egyedi jogviták eldöntése. Természetesen, mivel ezeket a devizaalapú 
hitelszerződéseket annak idején a bankok tömegesen kötötték, messze nem zárható ki, hogy számos 
olyan egyedi szerződés született, amely valamely kisebb-nagyobb jogi hibában szenved. Ezeket a jogi 
hibákat nyilvánvalóan – a jogszabályok keretei között – orvosolni kell. Így nem tartjuk 
elképzelhetetlennek, hogy számos olyan ítélet születhet, amely részben a felperesnek, részben az 
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alperesnek ad igazat az egyedi kereseti kérelmek szintjén. Ezen aprólékos jogalkalmazói tevékenység 
mentén várhatóan sok devizahitel adós számára születhet kisebb-nagyobb mértékben anyagilag 
kedvező hatással járó döntés. Akár az is elképzelhető, hogy egyedi esetekben magát a szerződést is 
semmissé kell nyilvánítani, ha ennek törvényi feltételei fennállnak. Mindezen aprólékos, alapos, 
körültekintő, a részleteket pontosan feltáró és értékelő ítélkezési tevékenységet azonban nem 
pótolhatja semmilyen általánosító, a deviza alapú szerződéseket bármely sommás előfeltételezéssel 
szemlélő döntéshozatal. 
Bizonyosak vagyunk benne, hogy a fenti gondolatmenetünket a tisztelt Kúria is osztja. A fentiek 
rögzítésének pusztán azért láttuk szükségét jelen anyagunkban, mert a kérdés feltétele és tartalma 
hordozhat egy ilyen általánosító szemléletet feltételező megközelítést is.” 
A Felügyelet nem a bankok vagy a fogyasztók ellenében vagy érdekében, hanem a Felügyelet 
feladatait és a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának feltételeit meghatározó jogszabályokra alapozva, 
az általuk nyújtott jogi kereteken belül fogalmazta meg jogi, szakmai véleményét. 
2013. június 20. Budapest 
https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/archiv-hirek/a-pszaf-
kozlemenye-a-kuria-devizahitelezesre-vonatkozo-kerdeseire-kuldott-valaszlevellel-kapcsolatban 
 
 

A Kúria kérdezett, a PSZÁF válaszolt… majd a Kúria döntött! 

 
 
 

Nyertek a bankok!!4! 

Nem semmis a devizahitelszerződés, mondta ki a Kúria abban az ügyben, amiben az ítélet múlt heti 
elhalasztása után spontán vonulgatás alakult ki a városban. 
Annyiban a devizahitelesnek kedveztek, hogy az ítélet kiegészítése szerint a bank legfeljebb 1 
százalékos árfolyamrést alkalmazhat. De azt is kimondták, hogy az a banki gyakorlat, amelyben nem 
határozták meg egyértelműen az árfolyamrést, csak a THM tartalmazta azt, az akkori szabályoknak 
megfelelt. 
A tét igen nagy volt: a felperes szerint érvénytelen a devizahitele, mert a szerződésben nem volt 
feltüntetve, hogy a vételi és eladási árfolyam közti különbség az átváltásnál a bank haszna. Márpedig 
a törlesztőrészleteket az OTP ez alapján számolta. Sőt a legtöbb bank is így tett, úgy vették, hogy ez 
olyan általános gyakorlat, ami nyilvánvaló és közvetetten  ki kellett hogy derüljön. A legfőbb ügyész 
és a PSZÁF is az OTP-vel értett egyet. 
Első- és másodfokon még a hiteles nyert az OTP-vel szemben, ezt fordította meg a Kúria, amire 
levélben a PSZÁF elnöke, Szász Károly is nyomást gyakorolt ennek érdekében. Szász azt írta, hogy ha a 
Kúria az adós javára ítél, bankpánik lesz. A Kúria ítéletének jelentőségét külön növeli, hogy ez lehetett 
volna az első per, amiben egy hiteles nyert volna a bankkal szemben. De nem nyert. 
https://444.hu/2013/07/04/nyertek-a-bankok4/ 
 
 

 

 

 



110 
 

12. számú melléklet – Szabó Péter (MNB) cikk 2021.július 14. 
 
Magyar károsultak, akik még nem szabadultak a devizahorror 
fojtásából: behajtókkal viaskodnak 
SZABÓ PÉTER, MNB* 

2021. július 14. 14:02 

 
 

 
 

 
Bár a törvényi elszámolás és forintosítás, az idő múlása és a jogszabályi környezet változása révén 
közel húsz év után ma társadalmi szinten már nem égető a deviza alapú hitelezési probléma, szűk 
körben a konstrukció pénzügyi utóhatása még több adóst terhel. Ma közülük azok fordulnak a 
pénzügyi békéltetőkhöz, akik a felvételkori és forintosítási árfolyam különbözetét sem tudják 
fizetni bankjuknak vagy a követeléskezelőnek. Ők a PBT segítségével tető alá hozott egyezségben 
vagy méltányosságban reménykedhetnek. 
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A deviza-, illetve a deviza alapú hitelek közel két évtizeddel ezelőtt terjedtek el a magyarországi 
hitelpiacon. Az „olcsónak” gondolt, osztrák mintára bevezetett devizahitelek a forintalapú 
támogatott lakáshitelek kivezetésének következtében válhattak hosszú időre egyeduralkodóvá a 
hazai lakossági hitelezésben. A forintosítás, illetve a jogszabályi környezet változása révén ezek az 
ügyletek mára gyakorlatilag kikerültek a pénzügyi rendszerből, de szűk körben a konstrukció pénzügyi 
utóhatása még terheli az adósokat. 
 
 
Mi is valójában a deviza alapú hitelezés? 
 
A deviza alapú hitel olyan hitelforma, ahol az adós számláján a kölcsön összegének a jóváírása (a 
folyósítás) és a törlesztés forintban történik, illetve történt, azonban a kölcsön banki forrása 
valamilyen, akár összetett banki művelettel bevont deviza („deviza volt az ügylet mögött”). Így az 
adós tartozása is devizában állt fenn, alapvetően és jellemzően abban volt nyilvántartva, ennek 
megfelelően az esedékes törlesztőrészletek összegének megállapítása értelemszerűen a devizában 
fennálló tartozás alapulvételével történt. 
A képet árnyalja, hogy pl. egyes banki leányvállalatok esetében az elsődleges nyilvántartás forint 
alapon történt, a mögöttes deviza nyilvántartást az anyabank végezte, így olyan bizarr helyzet is 
előállhatott, hogy a „devizában nyilvántartott tartozás” nyilvántartása a közvetlen hitelnyújtónál 
technikailag forint alapon történt. Természetesen az árfolyamváltozás göngyölített eredményének a 
vezetése valamilyen megnevezéssel (pl. árfolyamgyűjtő, árfolyamkülönbözet, sőt kreatív 
megnevezéssel: kamatváltozás 2, stb.) ezekben az esetekben is megtörtént. 
 
A devizában jegyzett hitelek előnye a forint alapú hitelekkel szemben a viszonylag alacsony 
kamatmérték volt. Létezett viszont egy olyan kockázat, mely a forint alapú hiteknél nem áll fenn, 
nevezetesen az árfolyamkockázat, vagyis az a tényező, hogy a hitel alapjául szolgáló deviza 
árfolyamváltozásának következtében a forintban kifejezett (tőke) tartozás összege is változott. A 
forint erősödése az adott devizával szemben a fennálló tartozás és a törlesztőrészlet összegét 
csökkentette, a forint gyengülése a tartozás és a törlesztőrészletek összegének növekedését 
eredményezte. 
További költség tényezőt jelentett az eladási és a vételi árfolyam közötti különbség (az úgynevezett 
árfolyamrés). A bank a hitel folyósításánál vételi árfolyamon konvertált az adott devizanemből (az 
adósnak forintra volt szüksége, forintban kellett kiegyenlítenie a finanszírozott eszköz – autó, lakás, 
stb. – vételárát ezért kvázi felkínálta a hitelfelvételből eredő devizáját a banknak, aki azt a vételi 
árfolyamán megvette), míg a törlesztésnél banki eladási árfolyam került alkalmazásra mivel az adósok 
jövedelme rendszerint forintban állt rendelkezésre, forintból vették meg a törlesztéshez szükséges 
deviza összegét. 
Bár 2001-től a devizaliberalizáció már teljes körű volt, néhány évig még nem terjedt el széles körben 
a devizaalapú konstrukció. A hitelpiacon ugyanis akkor az államilag támogatott forint alapú 
lakáshitelek voltak az uralkodók. 
 
 
Hiányzott az olcsó pénz 
 
2003 után azonban úgy ítélte meg az akkori gazdaságpolitika, hogy a kamattámogatások összegének 
évi tízmilliárdos nagyságrendje költségvetési szempontból nem vállalható. Ezért az állam fokozatosan 
kivezette a támogatott hiteleket, ami a hitelezési piac jelentős visszaesését vetítette elő.  
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Ez rosszul jött a külföldi tulajdonú kereskedelmi bankoknak, akik addigra jelentős összegeket 
invesztáltak a hiteleket terítő fiókhálózat bővítésébe, profitot akartak realizálni, és természetesen 
nehezményezte a lakosság is a hitellehetőségek beszűkülését, mivel továbbra is „olcsó pénzzel” 
kívánta anyagi természetű igényeit kielégíteni. 
 
 
Az osztrák modell 
 
Az értékesítési oldali nyomás és a piaci kereslet találkozott, a pénzügypolitika és az 
intézményrendszer nem szabott korlátokat, így a korábban Ausztriában már elterjedt svájci frank 
alapú hitelek léptek a forintkölcsönök helyére. A modell az osztrák piacról jött: az ottani bankok a 
kilencvenes években először a határ közelében élő és Svájcban dolgozó osztrák állampolgároknak 
nyújtottak ilyen hiteleket. A hazai piactól eltérően ott a konstrukciónak nem is volt jelentős 
kockázata, mert a svájci frank alapú termékek adósai frankban kapták a fizetésüket. 
 
2004 és 2010 között meredeken növekedett Magyarországon a háztartások devizahitel állománya, az 
új hitelfelvételek döntő hányada svájci frank alapon történt. A deviza alapú hitelezés gyakorlatilag 
számottevő problémák nélkül működött hozzávetőleg 2008-ig. Ekkor azonban a kibontakozó 
világgazdasági válság hatására, illetve a svájci frank árfolyamának tartós és egyirányú elmozdulása (a 
forint gyengülése) következtében a hazai adósok törlesztőrészletei kb. 2009-től növekedésnek 
indultak és 2010-2011-re egyes esetekben drámai mértékűvé váltak. 
 
 
A gazdasági világválság mindent bedöntött 
 
Az árfolyamváltozásból származó problémát tetézte, hogy a válság hatására a kamatszint is 
emelkedett. Az adósok nem ritkán olyan helyzettel találták szemben magukat, hogy több éves 
szerződésszerű törlesztés után a fennálló tartozás forintban kifejezett összege túlszárnyalta az 
eredeti kölcsönösszeget, vagy a havi törlesztőrészlet összege lényegesen meghaladta a törlesztésre 
fordítható szabad jövedelem összegét. 
 
2011-2012-re a deviza alapú hitelekből származó anomáliák a magyar társadalom egyik legsúlyosabb, 
sok százezer embert érintő problémájává váltak. A vázolt helyzet következtében egyre több pénzügyi 
fogyasztó érezte, vélte úgy, hogy a szerződése „nem tisztességes, érvénytelen, nem jött létre, 
uzsorás, más szerződést leplez, megtévesztő” stb. és kifogásolta, hogy nem kapott érdemi 
felvilágosítást a kockázatokról. 
Mindezek miatt dinamikus növekedésnek indult a vélt vagy valós problémákkal a bírósághoz fordulók 
száma és megalakulásától kezdve hasonló jelenséget tapasztalt az MNB-ben működő, a bíróságiénál 
egyszerűbb, gyorsabb és ingyenes vitarendezési lehetőséget kínáló Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 
is. A bíróságokat rendkívüli nehézségek elé állították a deviza alapú hitelekkel kapcsolatban indított 
perek. Tekintettel arra, hogy egyes bíróságokon más-más ítéletek születtek lényegében azonos 
tényállás mellett, a jogbiztonság érdekében elengedhetetlenné vált a Kúria állásfoglalása. 
A Kúria polgári jogegységi határozatai megerősítették azokat a bírósági döntéseket, melyek szerint a 
deviza alapú hitelszerződések alapvetően (ha egyéb hibában nem szenvednek) érvényesek. 
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Mi történt a magyar devizahitelekkel? 
 
A kérdéses időszakban a PBT-hez a hitelekkel kapcsolatban benyújtott kérelmek jelentős része abból 
az álláspontból kiindulva fogalmazta meg igényét, hogy a szerződés semmis. A szerződés 
érvénytelenségének megállapítása bírósági hatáskör, így ezekben az ügyekben a PBT a 
fizetéskönnyítési lehetőségek feltárásában, ilyen tartalmú egyezségek létrehozásában tudott 
segítséget nyújtani a kérelmezőknek. 
 
A Kúria jogegységi határozatai (6/2013 PJE és 2/2014 PJE) a jogalkotó számára egyértelmű helyzetet 
teremtettek. A 2014. évi XXXVIII. törvény kimondta az árfolyamrés semmisségét és a különnemű 
árfolyamok alkalmazása helyett az MNB árfolyam-alkalmazását írta elő. A jogszabály a 
pénzintézeteket elszámolásra kötelezte az egyoldal szerződésmódosítás (gyakorlatilag a 
kamatemelés) és az árfolyamrés (tehát nem az adósok árfolyamváltozásból eredő teljes vesztesége) 
tekintetében. 
 
A 2014. évi XL. törvény meghatározta az elszámolás alapelveit és kimondta, hogy a fogyasztói 
követelést úgy kell kiszámítani, mintha a meghatározott módon kiszámított túlfizetéseket a túlfizetés 
időpontjában előtörlesztésként teljesítették volna. A jogszabály rendelkezett az elszámolás 
felülvizsgálatáról is. Sikertelen panaszkezelési eljárás esetén a PBT eljárását kellett kezdeményeznie a 
fogyasztónak, amennyiben álláspontját fenntartotta. 
A 2014. évi LXXVII. törvény (a forintosítási törvény) értelmében a fogyasztói kölcsönszerződések a 
törvény erejénél fogva, meghatározott, kedvezményes árfolyamon módosultak. A 2015. évi CXLV. 
törvény pedig egyes, akkor még meg nem szűnt devizaalapú kölcsönszerződésekre, elsősorban a 
gépjármű-kölcsönszerződésekre is kiterjesztette a forintosítási kötelezettséget. 
 
A forintosítás eredményeként és az ismét forint alapú banki kihelyezési aktivitás nyomán a deviza 
alapú hitelek mára gyakorlatilag eltűntek a rendszerből, azonban az árfolyamváltozás utóhatása egy 
szűkebb körben még érzékelhető. 
 
A jogszabály alapján ugyanis a forintosítás kedvezményes árfolyamon történt, azonban ez az 
árfolyam az aktuális piaci árfolyammal összevetve volt kedvezményes. A folyósításkori árfolyam és a 
forintosítás során alkalmazott árfolyam közötti különbözet az érintett adósok számára realizált 
árfolyamveszteséget eredményezett, magyarán: az eredetileg felvett hitelösszeghez képest, az egyes 
konstrukcióktól is függően, még mindig magas volt (lehetett) egyes adósok teljes tartozásának 
összege. 
 
Ezek az állományok – törlesztés esetén – mára lényegesen lecsökkentek, de a még „ki nem futott” 
ügyletek esetében léteznek, esetleg követeléskezelőknél landoltak. Azoknak az adósoknak, akiknek 
ebből eredően törlesztési nehézségeik vannak, panasszal, vagy méltányossági kérelemmel 
fordulhatnak a pénzügyi intézményhez. A kérelem, illetve panasz elutasítása esetén a PBT eljárása 
kezdeményezhető a jogvita rendezése, illetve egy méltányos egyezségi megállapodás létrejöttének 
elősegítése érdekében. 
 
* A szerző az MNB-ben működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja 
https://www.penzcentrum.hu/hitel/20210714/magyar-karosultak-akik-meg-nem-szabadultak-a-
devizahorror-fojtasabol-behajtokkal-viaskodnak-1116186 
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Zárszó és ajánló 
 

 
Bízom benne, hogy kezdeményezésem az MNB-nél is és a Kúriánál is kedvező fogadtatásra talál. Idén 
20 éves a devizahitelezés Magyarországon, 2001-ben kötötték az első szerződéseket. Épp ideje hogy 
az egész társadalom megismerje pontosan és hitelesen, hogy mi is történt. Bőven van mit feltárni 
ebben az ügyben. A magam részéről az alábbi összeállításokkal tudok hozzájárulni ehhez az óriási 
feladathoz. 
 
 
Az első devizahiteles könyvem 2014 őszéig foglalja össze a történteket: 
DEVIZAHITEL – Hol az (i)gazság? 
https://mek.oszk.hu/18300/18355/ 
http://mek.oszk.hu/18300/18355/18355.pdf 
 
 
A Kúria figyelmét több alkalommal felhívtam arra, hogy valótlanságokat állít a devizahitelezéssel 
kapcsolatban. Ezt két könyvben jelentettem meg: 
DEVIZAHITEL – A Kúria valótlan állításai 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/18356.pdf 
 
DEVIZAHITEL – A megtévesztés esetei 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/ 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/19109.pdf 
 
 
A Megtévesztés esetei volt az MNB és a GVH fogyasztóvédelmi szerveknél indított eljárások anyag. A 
GVH perben több új dokumentum és összefüggés merült fel. Ez szintén egy könyvből ismerhető meg. 
DEVIZAHITEL - A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/ 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/21936.pdf 
 
 
Korábban már felhívtam az Ügyészség figyelmét is a devizahitelezés jogsértéseire. Az alábbi könyvből 
megismerhető: 
DEVIZAHITEL – Tisztelt Ügyészség… 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/18357.pdf 
 
 
A politikusok, és az érdeklődők számára egy rövid összesítésben foglaltam össze, hogy képben 
legyenek: 
DEVIZAHITEL – Kézikönyv képviselőknek 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/18360.pdf 
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Az európai Parlamenthez azért fordultam, mert a Kúria tevékenysége miatt sérülnek a magyar 
állampolgárok tisztességes bírói eljáráshoz való jogai.  Az első petíció anyaga teljes egészében 
elérhető: 
DEVIZAHITEL - Petíció az Európai Parlamenthez 
https://mek.oszk.hu/22000/22032/ 
http://mek.oszk.hu/22000/22032/22032.pdf 
 
 
Szükségesnek tartottam még további két petícióval tájékoztatni az uniós képviselőket: 
https://mek.oszk.hu/22100/22122/ 
https://mek.oszk.hu/22100/22122/22122.pdf 
 
 
Nem csak a problémákat tártuk fel, hanem megoldási javasaltokat is kidolgoztunk az Adóskamarában 
együttműködő érdekvédőkkel. Ez a könyv konkrét törvényjavaslatot is tartalmaz: 
DEVIZAHITEL – Adóskamara dokumentumok 2018.Q1-Q2 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/ 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/18504.pdf 
 
 
Született egy nemzetközi szerzőgárda által készült devizahiteles könyv is. Megtiszteltetés volt, hogy 
közre adhattam benne a tanulmányomat (melyet a GVH perhez is becsatoltam) 
Devizahitel – adós és érdekvédő civil szemszögéből  
A 105 oldaltól a 129. oldalig 
Devizahitel? Tanulmányok, esszék vitairatok a „speciális banki termékről” 
https://mek.oszk.hu/19100/19119/ 
http://mek.oszk.hu/19100/19119/19119.pdf 
 
Amikor ezeket a könyveket írtam az elmúlt években, részben magam is „megtévesztés áldozata” 
voltam. Javarészt ugyanúgy elfogadtam a PSZÁF állításainak jelentős részét, mint a Kúria. Így tehát 
ilyen téren kérem korrigálni, kritikával olvasni a korábbi állításaimat. A bank- és a pénzrendszer 
ugyanis nem úgy működik, ahogy nekünk mesélik…. 
 
Az, hogy miként működik, megismerhető például a Hiteles Mozgalom pénzteremtésről szóló 
rendezvényéből. 
Második előadás: Prof. Dr. Varga József 
https://www.youtube.com/watch?v=i6mwbK5W2g0 
 

 


