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Bevezető 

 
Ebben a tanulmányban a gazdasági válság lehetséges lakossági hatásait egy 2009-re 

vonatkozó, 2010 elején végzett lakossági adatfelvétel (a Tárki háztartásmonitorának 

legfrissebb hulláma) alapján elemezzük a rendelkezésre álló adatok korlátai között. 

Legutóbbi, a háztartásmonitorból készített, 2007-re vonatkozó tanulmánykötetünk a 2003–

2006 közötti időszak költségvetési expanziójának, majd a 2006–2007-ben bekövetkezett 

fiskális konszolidációnak a hatásait elemezte (Szivós–Tóth, szerk., 2008). Ennek a fiskális 

csomagnak a valódi társadalmi hatásai azonban részben a 2008-as publikáció óta (2008–2009 

között) érvényesültek. Ezt a folyamatot érte el 2008 nyarán–őszén a világgazdasági válság 

első hulláma (a pénzpiaci válság és a reálgazdasági válság kezdete). A 2009 tavaszán 

bekövetkezett kormányválság után bejelentett makrogazdasági válságkezelő intézkedések egy 

része már kifejtette hatását a mi vizsgálatunk referencia-időszakában is, de nem mind és nem 

teljes mértékben. Vannak ugyanakkor olyan, az elmúlt évben bevezetett fiskális 

konszolidációs lépések, amelyeknek a hatásairól ebben a vizsgálatban még nem tudunk 

beszámolni, hiszen azok fokozatosan, kumulatív módon érvényesülnek. 

A lakossági hatások szempontjából különbséget kell tenni a gazdasági válság különböző 

időszakai között.  

1. 2008 második felében a válság elsősorban pénzpiaci természetű volt, és azokat érintette, 

akiknek jelentős megtakarításaik voltak. Ezek közül bizonyos veszteségek „virtuálisak” 

voltak, hiszen akik megtehették, azok azáltal, hogy tartották értékpapírjaikat, vagy 

megtakarításaikat, közvetlenül nem realizálták a veszteségeket. Azok számára viszont, akik 

valamilyen oknál fogva kénytelenek voltak a veszteséget realizálni, tényleges vagyonvesztés 

is szenvedtek.  

2. A válság következő periódusa alapvetően két csatornán át érintette a háztartásokat. Az 

egyik a pénzpiaci folyamatok miatt bekövetkező, alapvetően a forint árfolyamával 

kapcsolatos volatilitás. Ez mindenekelőtt a (lakáscélú vagy autóvásárlási) devizahitellel 

                                                 
1 A tanulmány a Tárki háztartásmonitor-kutatássorozatának keretében született kutatási zárójelentés (Tárki, 
2010) első fejezete alapján született cikk (Tóth, 2010) átdolgozásával és kiegészítésével készült.   

 1



 

vásárlókra hatott. A forintárfolyam kedvezőtlen alakulása a devizahitel kamatainak, majd 

pedig törlesztőrészleteinek emelkedéséhez vezetett. Ez ismételten jelentősen szűkítette az 

érintett háztartások jóléti szintjét, fogyasztási lehetőségeit, de közvetlenül nem mutatkozott 

meg a jövedelemeloszlási statisztikákban. A másik hatás a foglalkoztatás visszaesésén, a 

munkanélküliség növekedésén keresztül érintette a háztartásokat.  

3. A válság hatásainak harmadik szakasza a 2009 tavaszán bejelentett válságkezelési 

intézkedések (az állami kiadások lakosságot érintő visszafogása, valamint az állam jóléti 

szerepvállalásának szűkítése) révén érvényesült. Ennek keretében csökkentették a 

nyugdíjkiadásokat (megvonták a 13. havi nyugdíjat) és a családi támogatásokat (a családi 

pótlék befagyasztása révén), a szociális segélyeket (a háztartások által igénybe vehető 

segélyek számának maximalizálása révén). Erre a háztartások jelentős, talán túlzottan óvatos 

fogyasztás-visszafogással reagáltak, ami tovább súlyosbította a gazdasági visszaesést.  

A Tárki háztartásmonitorjának eddigi hullámai közül a legfrissebb hullám adatfelvétele a 

legrosszabb makrogazdasági körülmények között zajlott le. 2009-ben a GDP jelentősen esett 

(az első három negyedévben 7 százalék körüli mértékben, a negyedik negyedévben pedig 

körülbelül 4 százalékkal). Bár az infláció a megelőző adatfelvételi periódusokban (például a 

2001. vagy a 2007. évi vizsgálat idején) volt már magasabb, de 2009 folyamán továbbra is 

emelkedő tendenciát mutatott az egyes negyedévek között. Mindazonáltal 2009-ben az 

infláció átlagos szintje alatta volt annak, amit az eggyel korábbi vizsgálatban tapasztaltunk 

(3–5 százalék szemben az 5–8 százalékkal). 2009-ben a háztartások fogyasztása jelentősen 

esett. Ennek mértéke nagyjában ugyanabban a sávban mozgott, mint a GDP. Érdekes módon a 

háztartások megtakarítási viselkedése mindezt a visszaesést nem tükrözte. A GDP arányában 

vett megtakarítási ráta 2009 során végig pozitív volt, szemben a 2008. évi első három 

(visszaesést mutató) negyedévi adattal.  

2007-ben a nettó reálkeresetek a fiskális visszafogások és az adóemelések együttes hatásaként 

lényegesen jobban csökkentek, mint a bruttó reálkeresetek. 2009-ben viszont a bruttó 

reálkeresetek visszaesése volt jelentős, amihez a nettó reálkeresetek kisebb mértékű esése 

párosult. A 2007. évi (fiskális konszolidációs) időszakban azonban a nettó reálkeresetek 

zuhanása lényegesen nagyobb volt, mint az utóbbi (válságkezelési) periódusban.  

Ezekben az időszakokban a válság lakossági hatásai egy része a jövedelmek eloszlását, más 

része viszont a jövedelmek felhasználását (fogyasztást, megtakarításokat, eladósodottságot) 

érintette. A következő alfejezetben a jövedelemeloszlás trendjeit vizsgáljuk a válság 

periódusaiban. Majd azzal foglalkozunk, hogyan érzékelte a lakosság a megélhetési 

 2



 

nehézségeket. Végül, a különböző jövedelmi csoportok eladósodottságának mértékét és 

szerkezetét a Tárki háztartásmonitor-felvétele alapján mutatjuk be.  

 

A jövedelemeloszlás fontosabb mutatói 

 
Az egy főre jutó jövedelmek legfelső és legalsó jövedelmi deciliseinek átlagai közötti arány 

2007 és 2009 között növekedett, az akkori 6,8-ről 7,2-re (7.1. táblázat). Ez statisztikai 

értelemben szignifikáns, bár nem túl nagy emelkedést jelent.2 Az egy főre jutó jövedelmekre 

számolt, a teljes jövedelemelosztást jellemző Gini-mutató kismértékben emelkedett. Az 

adatok szerint az alsó decilis részesedése az összes jövedelemből viszonylag jelentősen (3,5 

százalékról 3,1 százalékra) csökkent. Ilyen mértékű esés legutóbb 1992 és 1996 között 

következett be. Ugyanakkor a legfelső decilis részesedése is esett valamennyit, lényegében 

folytatva a 2003–2005 óta megfigyelhető tendenciát.  

 

7.1. táblázat: Az egy főre jutó háztartási jövedelmek személyek közötti eloszlásának 
fontosabb egyenlőtlenségi mutatói* Magyarországon, 1987–2009** 

 
Mutató 1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009 
P10/p50 0,61 0,60 0,48 0,51 0,49 0,51 0,50 0,46 
P90/p50 1,73 1,83 1,91 1,93 1,92 1,92 1,78 1,89 
P90/P10 2,81 3,07 3,95 3,78 3,90 3,78 3,53 4,11 
S1 4,5 3,8 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,1 
S5+S6 17,9 17,4 17,5 17,3 17,1 17,1 17,7 18,0 
S10 20,9 22,7 24,3 24,8 25,7 25,1 23,6 22,6 
S10/S1 4,6 6,0 7,5 7,6 8,1 7,6 6,8 7,2 
Robin Hood 17,0 18,5 20,7 21,2 21,8 21,4 19,9 20,5 

Gini 0,244 0,266 0,300 0,306 0,316 0,308 0,288 0,292 

N 56459 5538 4972 5253 5909 5209 5054 4849 
* P10 (P90): a legalsó (a legfelső) jövedelmi decilis felső (alsó) töréspontjának aránya a medián (P50) 
jövedelemhez (százalék). S1, S5, S6 és S10: a legalsó, az ötödik, a hatodik és a legfelső jövedelmi decilis 

részesedése az összes jövedelemből; a Gini-index:KÉPLET!!!   
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mintában szereplő megfigyelések száma, yi az i-edik egység jövedelme), Robin Hood-index: az egyenlő eloszlás 
esetén várható decilisarányoktól való eltérések összege. 
** Az 1992 és 2007 közötti években a feltüntetett év az adatfelvétel éve. A referencia-időszak az előző év 
áprilisától az adott év márciusáig tart az 1992–2001. évi felvételekben és októbertől szeptemberig a 2003., 2005., 
2007. évi felvételekben. 2009-re vonatkozóan az adatfelvétel 2010 február–márciusában zajlott. 
Forrás: 1962–1990: KSH; 1991–1996: Tárki-háztartáspanel; 1998-2009: Tárki-háztartásmonitor.  
 

                                                 
2 A jövedelemeloszlás szélességét nemzetközi összehasonlításban (az EU–27-re) Ward és szerzőtársai (2009), 
illetve az OECD-országok összevetésében az OECD (2008) mutatja be. A Tárki jövedelemeloszlási adatait 
inkább az OECD-kötet mutatja be, bár az egymásnak néha ellentmondó különböző magyar adatokat az utóbbi 
kötetben is elemezzük. Lásd még Medgyesi (2010).  
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2009-ben a háztartások egy főre jutó nettó jövedelmének átlaga az összes személyre számítva 

havi 74 ezer forint volt. Ez a 2007. évi vizsgálat átlagjövedelméhez (69 ezer forint) képest 

mintegy 7 százalékos nominális növekedést jelentett. A két adatfelvételi periódus között 

valamivel kevesebb, mint két és fél év során a fogyasztói árindex mintegy 114 százalék volt. 

Összességében tehát a háztartások átlagjövedelmei körülbelül 7 százalékot veszítettek 

reálértékükből, az egyes jövedelmi decilisek között jelentős mértékű szórással. Nominális 

értékben átlag felett a felső-közép rétegek (6., 7., 8. és 9. decilisek) jövedelmei emelkedtek, de 

még ezeknek a növekedési indexe is elmaradt az adott időszak inflációs indexétől (7.1. ábra). 

A jövedelemeloszlás két szélén az átlaghoz képest lényegesen eltérő tendenciák következtek 

be (nyilván teljesen más okokból). A legalsó decilis átlagjövedelmei nominális értékben is 

esetek, a legfelső decilis átlagjövedelmei nominálisan változatlanok maradtak.3  

 

T. Tördelő! Nagy kezdőbetű lehet jelmagyarázatba: 
- - - - - - -  =  Növekedés reálértéken (14 százalék) 
· · · · · · · ·= Átlagos növekedés (7 százalék) 
––––––––– =  Változatlan szint 
Vízszintes tengely sorszámok, utánuk pont: 1. (legalsó)  2.  3.  4.  5.  6.   7.  8.   9.    10. 
(legfelső) 
Függőleges tengely: 2009/2007 (százalék) 

                                                 
3 Meg kell jegyeznünk, hogy a jövedelemeloszlás két szélén az átlagok mindig lényegesen nagyobb belső szórást 
takarnak (el). Erre a kérdésre az eloszlás két szélére eltérő módon érzékeny egyenlőtlenségi mutatók elemzése 
során még külön is ki kell térni. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy becslésünk szerint a háztartásmonitor-
vizsgálat a teljes magyar jövedelemeloszlás alsó és felső 3 százalékát biztosan nem tudja befogni, ezáltal az 
összes itt közölt szórási érték egészen biztosan alsó becslésnek tekinthető. 
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7.1. ábra: Az ekvivalens jövedelem* (e = 0,73) alapján képzett személyi decilisek 

átlagjövedelmeinek változása, 2007–2009  

85

90

95

100

105

110

115

le
gal

ac
so

nya
bb (1

) 2 3 4 5 6 7 8 9

2
0

0
9

/2
0

0
7

, %

változatlan szint

átlagos növekedés (7%)

növekedés reálértéken (14%)

 
Az ábra az egyes decilisek átlagjövedelmének növekedési dinamikáját mutatja a 2007. és 2009. évi 
vizsgálat közötti időszakban. Ebben a nagyjából két és fél évben az infláció 14 százalékos volt 
(szaggatott vonal). Ha minden decilis az adott időszakban az adatfelvételben mért átlagos mértékben 
növekedett volna, akkor az egységesen 7 százalékos növekedést jelentett volna (pontozott vonal). A 
folyamatos vonal a nominálisan változatlan szintet illusztrálja. 
*Lásd a 4. lábjegyzetet. 
Forrás:Tárki-háztartásmonitor, 2007 és 2009.  
 
Jelenlegi adatfelvételünk szerint tehát 2007 és 2009 között a legalsó decilis relatív részesedése 

viszonylag jelentősen csökkent. A legutóbbi periódusban tehát a gazdagoknak és a 

szegényeknek is rosszabb lett a helyzete, de a szegényeknek lényegesen rosszabb. 

A jövedelemeloszlás változásának itt bemutatott általános tendenciái tükröződnek azokban a 

statisztikákban is, amelyeket nem az egy főre jutó jövedelmek, hanem a személyi ekvivalens 

jövedelmek alapján (az e = 0,73-as elaszticitási együtthatóval4) számoltunk (lásd 7.2. 

táblázat, illetve Tárki, 2010).  

                                                

 

7.2. táblázat: Ekvivalens (e = 0,73) jövedelmek személyi eloszlása 1987 és 2009 
között a jövedelemeloszlás különböző részeire érzékeny mutatók* alapján 
 

 
4 A háztartások ekvivalens jövedelme az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet jelenti, vagyis az ekvivalens 
jövedelem figyelembe veszi a háztartások eltérő létszámából adódó méretgazdaságosságot is. Ebben a 
tanulmányban az e = 0,73 elaszticitási együtthatóval jellemzett ekvivalenciaskálát használjuk, ami azt jelenti, 
hogy a háztartás összjövedelmét L0,73-dal osztjuk, ahol L a háztartás létszáma. 
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Mutató 1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009 
Felső sávra érzékeny mutatók 

P90/P50 1,69 1,86 1,90 1,92 1,92 1,91 1,74 1,81 

GE(2) 0,116 0,168 0,236 0,207 0,261 0,260 0,205 0,155 

A(0,5) 0,046 0,059 0,071 0,072 0,078 0,073 0,064 0,062 

Középső sávra vagy az eloszlás két szélére szimmetrikusan érzékeny mutatók 

S10/S1 4,55 5,52 6,62 6,63 7,30 6,68 6,00 6,35 

P90/P10 2,8 3,1 3,6 3,5 3,58 3,42 3,16 3,53 

GE(0) 0,092 0,119 0,143 0,147 0,156 0,145 0,127 0,128 

GE(1) 0,097 0,127 0,156 0,155 0,175 0,163 0,140 0,128 

Gini 0,236 0,263 0,290 0,292 0,302 0,291 0,271 0,272 

A(1) 0,088 0,112 0,133 0,137 0,144 0,135 0,119 0,120 

Alsó sávra érzékeny mutatók 

P10/P50 0,60 0,59 0,54 0,55 0,54 0,56 0,55 0,51 

A(2) 0,164 0,219 0,244 0,294 0,259 0,243 0,228 0,233 

* Lásd a 7.1. táblázat jegyzetét, és: KÉPLETEK!!!
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szereplő megfigyelések száma, yi az i-edik egység jövedelme, μ az összes yi; számtani átlaga, míg α és ε olyan 
paraméterek, amelyeket attól függően adunk, hogy milyen súlyt szánunk a jövedelemeloszlás különböző szintjein 
elhelyezkedő megfigyelési egységek jóléti szintjének. Az α alacsonyabb értékei mellett a parametrizált 
mérőszámok a jövedelemeloszlás also szélére lesznek érzékenyek, míg  magasabb értékei esetén a 
mérőszámok a jövedelemeloszlás felső részére lesznek inkább érzékenyek. 
Forrás: 1987: KSH Jövedelem-felvétel; 1992, 1996: MHP; 2001–2009: Tárki-háztartásmonitor. 
 

A szóban forgó indikátorok nem mindenütt konzisztensek. A középső sávra vagy az eloszlás 

két szélére szimmetrikusan érzékeny mutatók által bemutatott kép nem teljesen egyértelmű. 

Miközben az Atkinson-mutató 1 paraméterértékkel számolt, a Gini-együttható és az 

általánosított entrópia 0 paraméterértékkel számolt mérőszáma [GE(0)] lényegileg nem 

változott semmit, addig a legfelső és a legalsó decilis részesedésének arányát jelző S10/S1-

mutató, valamint a legfelső decilis alsó töréspontjának és a legalsó decilis felső 

töréspontjának arányát jelző P90/P10-mutató határozott emelkedést mutat, miközben az 

általánosított entrópia 1 paraméterértékkel számolt mutatója, az úgynevezett Theil-index 

[GE(1)] csökkent, és a felső sávra érzékeny mutatók között megint csak ellentmondásos 

eredményeket látunk. A 0,5 paraméterértékkel számolt (tehát a legfelső jövedelmek változását 

megkülönböztetett érzékenységgel regisztráló) Atkinson-mutató [A(0,5)] értéke nem változott 

semmit, a GE(2)-mutató (egyszerű statisztikai szórás) értéke jelentőset esett, a legfelső decilis 

alsó töréspontjának a mediánjövedelemhez képest vett aránya (P90/P50) viszont valamelyest 

emelkedett. Az alsó sávra érzékeny mutatók itt is egyértelműen a rosszabb jövedelmi 
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helyzetbe tartozók pozíciójának romlását mutatják. A legalsó decilis felső töréspontja (P10) a 

mediánjövedelem (P50) százalékában 55 százalékról 51 százalékra csökkent, a 2 

paraméterértékkel számolt (tehát az alsó jövedelmek változására különösen érzékeny) 

Atkinson-mérőszám értéke pedig 0,228-ról 0,233-ra növekedett.  

 

Polarizációs tendenciák 

 

Az eloszlás „belsejében” lezajló változások bemutatását segítheti a polarizálódási tendenciák 

elemzése, amelyet mi most kétféleképpen teszünk meg. Először a különböző jövedelmi 

csoportok közötti jövedelmi polarizálódást vizsgáljuk, utána pedig a foglalkoztatás 

háztartások közötti eloszlását tükröző foglalkozási polarizálódást mutatjuk be. 

A jövedelmi polarizálódási folyamat azt jelenti, hogy a szélső társadalmi csoportok 

eltávolodnak a középtől, és egyszerre nő a szegények és a gazdagok relatív részaránya a 

társadalomban. Ezt úgy is kimutathatjuk, ha sorba rendezzük az összes, személyi ekvivalens 

jövedelem alapján megkérdezett személyt a periódus elején, majd megvizsgáljuk, hogy 

közülük mekkora az egyes decilisek töréspontjaiban elhelyezkedők jövedelme. Ezután a 

decilistöréspontokat (jelen esetben a mediánjövedelem emelkedési dinamikájával) defláljuk, 

majd megnézzük, hogy a népesség hány százaléka kerül az így képzett decilishatárok közé. A 

7.2. ábrán a 2005. évi adatokra deflálunk, ezért természetesen a 2005-re minden decilisben 

pontosan ugyanannyi fő (10 százalék) szerepel. Ha nem történt volna változás a decilishatárok 

relatív értékeiben, akkor értelemszerűen 2007-ben és 2009-ben is a népességnek pontosan 10 

százaléka tartozna a 2005. évi decilisekbe. 

 

T. Tördelő! mondatkezdő nagybetű  
Vízszintes tengely sorszámok, utánuk pont: 1. (legalsó)  2.  3.  4.  5.  6.   7.  8.   9.    10. 
(legfelső) 
Függőleges tengely: 2009/2007 (százalék) 

 

7.2. ábra. Személyek megoszlása 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben a 2005. évi deciliseloszlás 
mediánjövedelemre deflált töréspontjai által kijelölt jövedelmi sávokban (százalék) 
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Forrás:Tárki-háztartásmonitor, 2005, 2007 és 2009. 
 

A korábbi, 2007. évi vizsgálatok elemzése során (lásd Szivós–Tóth, szerk., 2008) egyfajta 

depolarizálódást (a felső középosztályok lecsúszását és az alsó középosztályok relatív 

pozíciójának emelkedését) figyelhettünk meg (amelyet a 2003 körüli úgynevezett jóléti 

rendszerváltás és a 2006–2007-es fiskális konszolidációs csomag együttes hatásának tudtunk 

be). Mostani, legfrissebb adataink szerint a legjelentősebb változás a jövedelemeloszlás alsó 

szélén bekövetkezett polarizálódás, a 2005. évi szinten definiált alacsony jövedelműek 

arányának növekedése. Emellett a 7.2. ábrán a 10. és 9., valamint a 7. és a 6. decilisbe 

tartozóknak egyfajta lecsúszását is megfigyelhettük. 

A foglalkoztatottsági polarizálódás elemzéséhez a háztartások munkaerő-piaci kapcsolódása 

szerint öt különböző háztartástípust különítettünk el. Az első kategóriába azok tartoznak, ahol 

a háztartásfő foglalkoztatott, de a többi háztartástag nem az (vagy azért, mert nincs más 

felnőtt a háztartásban, vagy azért mert esetleg inaktív a többi felnőtt). Egy másik kategóriába 

azok a háztartások tartoznak, amelyekben a háztartásfőn kívül van más foglalkoztatott is. Ez a 

kategória vegyes abban a tekintetben, hogy a legalább két foglalkoztatotton kívül nem 

definiáljuk az inaktívak számát, így ők bármennyien lehetnek. A harmadik kategóriába azok 

tartoznak, ahol a háztartásfő inaktív (vagy munkanélkülinek minősül, vagy teljesen a 

munkaerőpiacon kívüli inaktív). Értelemszerűen ebben a típusban egyáltalán nincsenek 

gazdaságilag aktív személyek. A következő két kategóriát az különbözteti meg egymástól, 

hogy bár mindkettőben nyugdíjas a háztartásfő, az egyik típusban van foglalkoztatott, a 

másikban viszont nincsen. 

2007 és 2009 között becslésünk szerint csökkent azoknak a népességen belüli aránya, akik 

olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő foglalkoztatott. Különösen azoké csökkent 
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nagyobb mértékben, akiknek a háztartásába korábban legalább két foglalkoztatott volt (7.3. 

ábra). Növekedett viszont az olyan háztartásokban élők aránya, ahol nincs aktív 

foglalkoztatott (a háztartásfő vagy inaktív, vagy nyugdíjas). A válság, foglalkozási hatásait 

tekintve tehát az aktív keresővel rendelkező háztartásokban élők számát úgy csökkentette, 

hogy az elsősorban a legalább két keresős háztartásokat érintette súlyosabban.5  
 
T. Tördelő! Nagy kezdőbetűvel az oszlopok alatt: 
Háztartásfő, nincs más foglalkoztatott  
Háztartásfő, van más foglalkoztatott  
Háztartásfő inaktív 
Háztartásfő nyugdíjas, foglalkoztatott nincs 
Háztartásfő nyugdíjas, foglalkoztatott van 
Függőleges tengely: Ezer fő 
 
7.3. ábra: Meghatározott foglalkoztatottsági összetételű háztartásokban élő 
személyek száma 2007-ben és 2009-ben (becslés, ezer fő) 
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Forrás:Tárki-háztartásmonitor 2007 és 2009.  
 
 
Alacsony jövedelem, megélhetési nehézségek és a háztartások eladósodottsága 

 

                                                 
5 A fent definiált háztartástípusok relatív jövedelmi helyzete is átalakult kis mértékben. Azoknak a relatív 
jövedelmi pozíciója, akiknek a háztartásában legalább egy foglalkoztatott van, kismértékben javult (illetve ha 
reálértékben nézzük, kevésbé romlott), a többieké pedig (legalábbis relatíve) lényegében nem változott. 
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Ahogy a bevezetőben is szóltunk róla, a gazdasági válság két csatornán, a jövedelmek 

csökkenése révén és a devizaárfolyamok alakulásán keresztül is fokozta a háztartások 

megélhetési gondjait, eladósodottságát és a hitelek törlesztésének nehézségeit. A 

foglalkoztatás visszaesése és a munkanélküliség növekedése a háztartások munkajövedelmeit, 

míg a válságkezelő intézkedések a háztartások állami transzferekből származó jövedelmeit 

(nyugdíj, családtámogatások, szociális segélyek) csökkentették.  

A válságnak a háztartások anyagi helyzetére gyakorolt hatásában fontos tényező a háztartások 

eladósodottsága és a jövedelmek csökkenése. Ha mindkettővel szembesül egy háztartás, akkor 

mind a fogyasztási szükségletek fedezése, mind a hitelek törlesztése nehezebbé válik, 

előfordul, hogy a háztartások hátralékokat halmoznak fel bankjukkal vagy a közüzemi 

szolgáltatókkal szemben. Más háztartások éppen a válság okozta megélhetési nehézségek 

áthidalására vesznek fel kölcsönt pénzintézetektől vagy más, nem banki forrásból 

(családtagoktól, más magánszemélyektől, munkahelytől stb.), tehát a válság hatására a 

háztartások eladósodottsága (elsősorban személyi hitelek, szabad felhasználású kölcsönök, 

informális hitelek révén) még fokozódhat is..  

A gazdasági válság során különösen nehézzé válhat a devizahitelek törlesztése. A lakosság 

hitelállományának az évtized közepét követő ugrásszerű növekedése a devizahitelek 

nagyarányú térnyerésén keresztül zajlott, olyannyira hogy 2007 végén a devizában felvett 

fogyasztási és egyéb hitelek GDP-hez viszonyított aránya már meghaladta a forintban felvett 

kölcsönökét. A válság során a magyar fizetőeszköz gyengült azokhoz a devizákhoz képest, 

amelyekben a lakosság jellemzően eladósodott (például svájci frank), ami jelentősen 

megemelte a törlesztőrészleteket. A jövedelmek csökkenése és a törlesztőrészletek 

emelkedése megnehezíti a korábban felvett devizahitelek visszafizetését, aminek 

következtében vannak háztartások, amelyek elmaradnak törlesztőrészleteik befizetésével.  

A következőkben áttekintjük, hogy egyrészt a válság mennyire növelte a megélhetési 

nehézségekkel küzdő háztartások arányát, másrészt hogyan alakult az eladósodott háztartások 

aránya az elmúlt évtizedben, és a háztartások mekkora részének jelent problémát a felvett 

hitelek törlesztése. Az eladósodottságot és a törlesztési nehézségeket jövedelmi rétegenként 

vesszük számba, mivel feltételezzük, hogy ez az alacsony jövedelmű háztartások esetében 

jelent leginkább problémát. Elemzéseinkben az ekvivalens háztartási jövedelem alapján 

osztottuk öt egyenlő létszámú csoportba (ötödökbe) a háztartásokat. 

 

Megélhetési nehézségek 
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A megélhetési nehézségek időbeli alakulásának vizsgálatára a Tárki háztartásmonitor-kutatása 

két lehetőséget nyújt. Az egyik indikátor a háztartások saját minősítése háztartásuk anyagi 

helyzetével kapcsolatban, tehát hogy 1. általában gondok nélkül élnek, 2. beosztással kijönnek 

a pénzükből, 3. éppen hogy kijönnek, 4. anyagi gondjaik vannak vagy 5. éppen nélkülöznek. 

A 7.3. táblázatbeli idősorok a 2001 és 2007 között a kérdésre adott válaszok stabilitását 

mutatják: a válaszadók fele helyezte háztartását a középső, „éppen hogy kijönnek 

kategóriába”, 26–28 százalék válaszolta, hogy beosztással kijönnek, és csak 1-2 százalék 

érezte úgy, hogy gondok nélkül élnek. Ebben az időszakban a háztartások közel egyötöde 

válaszolta, hogy anyagi gondjaik vannak, és 4 százalék mondta, hogy nélkülöznek. A 

legutóbbi két évben, tehát a gazdasági válságot is magában foglaló időszakban ugyanakkor 4 

százalékról 8 százalékra nőtt a nélkülözők aránya, és 19 százalékról 22 százalékra emelkedett 

az anyagi gondokról beszámoló háztartások aránya. Ezzel párhuzamosan pedig csökkent a 

„beosztással kijönnek” és az „éppen, hogy kijönnek” kategóriát választók aránya. 

 

7.3. táblázat: A háztartások saját minősítése háztartásuk anyagi helyzetéről 

Minősítés 2001 2003 2005 2007 2009 
Gondok nélkül élnek 2 2 3 1 2 
Beosztással kijönnek 26 28 28 26 22 
Éppen hogy kijönnek 49 49 48 50 47 
Anyagi gondok vannak 19 17 18 19 22 
Nélkülöznek 4 4 4 4 8 
Összesen 100 100 100 100 100 
N 5208 5917 5206 5056 4842 

Forrás:Tárki-háztartásmonitor, 2001, 2003, 2005, 2007 és 2009.  
 

A háztartások szubjektív értékelése tehát a gazdasági válság hatását tükrözi. Megélhetési 

nehézségeinek időbeli alakulásával kapcsolatos másik indikátor azoknak a háztartásoknak az 

arányát mutatja, amelyekkel előfordult, hogy a kérdezést megelőző egy évben nem jutott elég 

pénzük lakbérre, illetve a közüzemi számlák fedezésére. Az ilyen háztartások aránya 2001-

ben 15 százalék volt, 2007-ben pedig 12 százalék. Az évtized utolsó éveiben ugyanakkor azok 

aránya, akiknél előfordult, hogy problémát jelentett a lakbér és közüzemi számlák fizetése 

megnőtt, 2009-ben a háztartások 18 százaléka válaszolta, hogy ilyen nehézségekkel küzdött. 

 

 

Eladósodottság és törlesztési nehézségek 
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A Tárki 2009. évi háztartásmonitor-vizsgálata alapján a háztartások 35 százaléka tartozott 

valamelyik banknak vagy pénzintézetnek, ami 15 százalékpontos növekedést jelent az évtized 

elején mért arányhoz képest. A növekedés jelentős része az évtized első felében zajlott le, 

amikor 19 százalékról 31 százalékra növekedett a banki hitelt törlesztő háztartások aránya, de 

az évtized végén is tapasztalható növekedés, hiszen a 2007-es adathoz képest 4 

százalékponttal nőtt a banki hitelesek aránya. 

Ezzel párhuzamosan a hitellel rendelkezők arányának kiegyenlítődését látjuk a 

jövedelemeloszlás szélső csoportjaiban (7.4. ábra). Az évtized elején a háztartások jövedelem 

szerinti leggazdagabb ötödében jóval magasabb volt a banki hitelt törlesztők aránya, mint a 

legalacsonyabb jövedelmű ötödben (26 százalék versus 14 százalék). A legalacsonyabb 

jövedelmű ötödben ugyanakkor az évtized első felében jellemző növekedés 2005 után is 

folytatódott, míg a felső ötödben ebben az időszakban már nem volt lényeges változás. Így 

2009-ben mindkét szélső csoportban kismértékben 40 százalék feletti volt a hitelt törlesztők 

aránya, míg a középső jövedelmi ötödöké ennél alacsonyabb, 30 százalék körüli volt.  

 

T. Tördelő! Jelmagyarázatban nagy mondat kezdőbetű 

7.4. ábra: A banki hitelt törlesztő háztartások aránya jövedelmi ötödönként* 

(százalék) 
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*A háztartásokat az ekvivalens háztartási jövedelem alapján soroltuk ötödökbe. A banki hitel a 
lakáshiteleken és a személyi hiteleken kívül tartalmazza a folyószámlahiteleket, áruvásárlási hiteleket, 
autóvásárlási hiteleket, lombardhitelt, diákhitelt és egyéb hiteleket.  
Forrás: Tárki-háztartásmonitor, 2001, 2003, 2005, 2007 és 2009.  
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A banki hitelek típusai közül három csoportot tudunk megfigyelni, a lakás- és jelzálog 

hiteleket, az autóvásárlási hiteleket és a személyi és áruvásárlási hiteleket. A különféle 

lakáshitelekkel és jelzálog-hitelekkel rendelkező háztartások aránya 2001 és 2007 között 7 

százalékról 15 százalékra emelkedett és a növekedés az elmúlt két évben is folytatódott, 2009-

ben az ilyen hiteleket törlesztő háztartások aránya 20 százalék volt. A háztartások 

legalacsonyabb jövedelmű ötödében 2003 körül indult meg a lakáshitelesek arányának 

növekedése, amely aztán töretlenül folytatódott az évtized hátralevő részében. Az évtized 

végén a 2007-es 18 százalékról 2009-re 24 százalékra emelkedett az alsó ötödben lakáshitelt 

törlesztők aránya, ami pontosan megegyezik a felső ötödben mért aránnyal. Az autóvásárlási 

hitelt törlesztők aránya az évtized első felében nőtt inkább (a 2001-es 2 százalékról 2005-re 7 

százalékra), utána viszont nem történt lényeges változás. A legalsó ötödben az évtized elején 

senkinek nem volt ilyen tartozása, míg az évtized végén az alsó ötödben autóhitelt törlesztők 

aránya (7 százalék) alig marad el a felső ötödben mért aránytól (9 százalék). A személyi és 

áruvásárlási hitelt törlesztő háztartások aránya összességében kisebb mértékben változott az 

évtized során, némi növekedés éppen az évtized végén volt megfigyelhető (11 százalékról 14 

százalékra). Az alsó jövedelmi ötödben tapasztalható dinamika ugyanakkor eltér az átlagostól: 

itt az évtized folyamán erőteljes növekedés figyelhető meg, ami egyrészt az évtized elejére (7 

százalékról 12 százalékra), másrészt a 2007 és 2009 közötti időszakra, tehát a válságot is 

magába foglaló periódusra koncentrálódott, amely során 12 százalékról 17 százalékra nőtt a 

hitelesek aránya. A felső ötödben ugyanakkor az évtized elején csökkent az ilyen típusú 

hiteleket törlesztők aránya, az évtized második felében pedig stagnált (12 százalék14 százalék 

körül). 

A háztartások nemcsak pénzintézetekkel szemben lehetnek eladósodva, hanem más 

intézményekkel és magánszemélyekkel szemben is. Így például vehettek fel hitelt 

önkormányzattól vagy munkahelyüktől, kérhettek kölcsön családtagoktól vagy más 

magánszemélyektől, és fennállhat tartozásuk közszolgáltatókkal szemben is (ez persze nem 

hitelviszonyt jelent). Összességében a nem banki tartozással rendelkező háztartások aránya az 

évtized végén hasonló az évtized elején mért arányhoz (2001-ben 12 százalék, 2009-ben 11 

százalék), ugyanakkor az évtized végén jelentősebb mértékben nőtt, a 2007. évi 7 százalékról 

2009-re 11 százalékra. Ez a növekedés jelentős mértékben a közszolgáltatókkal szemben 

fennálló tartozás előfordulásának emelkedéséből fakad, ami az elmúlt két évben 3 százalékról 

8 százalékra nőtt. Amennyiben jövedelmi rétegenként vizsgáljuk (7.5.ábra) a nem banki 

tartozással rendelkezők arányát, azt láthatjuk az alacsony jövedelmű ötödökben történt 

növekedést az elmúlt két évben: az alsó ötödben 12 százalékról 20 százalékra, a második 
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ötödben 5 százalékról 10 százalékra és a középső ötödben 7 százalékról 11 százalékra nőtt a 

nem banki tartozást rendszeresen törlesztő háztartások aránya.  

 

T. Tördelő! Jelmagyarázatban nagy mondat kezdőbetű 

7.5. ábra: Nem banki tartozást rendszeresen törlesztő háztartások aránya jövedelmi 

ötödönként* (százalék) 
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*A háztartásokat az ekvivalens háztartási jövedelem alapján soroltuk ötödökbe. 
Forrás:Tárki-háztartásmonitor, 2001, 2003, 2005, 2007 és 2009.  
 

Összességében tehát láthatjuk, hogy az eladósodott háztartások arányának az egész évtized 

során tapasztalható növekedése az elmúlt két évben is folytatódott, mind a pénzintézetekkel 

szembeni tartozás, mind a nem bankokkal szemben fennálló tartozások esetében. A 

különböző banki hitelek elérték az alacsony jövedelmű réteget is, az évtized végére körükben 

is az átlagosnak megfelelő a különböző hiteleket törlesztők aránya. A tartozásokat 

rendszeresen törlesztő háztartások arányának növekedése az elmúlt két évben is folytatódott 

az alacsony jövedelműek körében: a nem banki tartozások előfordulása egyértelműen átlag 

feletti növekedést mutatott, de a banki hitellel rendelkezők arányának is átlagos (lakáshitel) 

vagy átlag feletti mértékű (személyi hitel, autóhitel) emelkedését látjuk. Ez persze lehet annak 

következménye, hogy egy korábban hitelt felvevő középosztályi család jövedelmi helyzete 

romlott olyan mértékben, hogy az alsó jövedelmi ötödbe került, de történhetett az alsó ötödbe 

tartozó háztartások hitelfelvétele révén is. 

A 2009. évi háztartásmonitor-felvétel adatai alapján kétféleképpen is képet kaphatunk arról, 

hogy milyen nehézséget okoz a háztartásoknak tartozásaik törlesztése. Egyrészt rákérdeztünk 
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a háztartások által havonta fizetendő törlesztőrészlet nagyságára, így ezt a háztartás 

jövedeleméhez viszonyítva, közvetve képet kaphatunk a törlesztés okozta teherről. Másrészt 

közvetlenül is megkérdeztük a háztartásokat, hogy előfordult-e, hogy elmaradtak tartozásaik 

törlesztőrészleteinek befizetésével. 

A 7.4. táblázat mutatja a banki hitelt törlesztő háztartások körében az átlagos törlesztőrészlet 

nagyságát, a devizaadósság átlagos törlesztőrészletét és az átlagos háztartási összjövedelmet 

(háztartás méretének figyelembevétele nélkül). Eszerint a banki tartozással rendelkező 

háztartások átlagosan összjövedelmük mintegy egyötödét fizették ki banki hiteleik 

törlesztéseként 2010 januárjában. Ugyanakkor ez jelentős szóródást mutat jövedelmi 

rétegenként: a háztartások alsó jövedelmi ötödébe tartozó hitelfelvevők 2010 januárjában 

jövedelmük 29 százalékát költötték banki hitelek törlesztésére, míg a legfelső ötödbe tartozó 

háztartásoknál ez az arány 14 százalék volt. A közvetett megközelítés alapján tehát az 

alacsony jövedelműek számára lényegesen nagyobb terhet jelent banki hiteleik törlesztése, 

mint a jómódúak számára, annak ellenére, hogy abszolút összegben alacsonyabb részleteket 

kell befizetniük. Emellett viszont azt is látjuk, hogy a devizaadósság törlesztőrészletének 

aránya lényegében átlagos az alacsony jövedelműek körében is, tehát az átlagosnál nagyobb 

devizakitettség nem jelent többletkockázatot az esetükben. 

 

7.4. táblázat: banki hitelek törlesztőrészletei és háztartási jövedelem a banki 

tartozással rendelkező háztartások körében, 2010. január 

 
Banki  Devizahitel- 

Jövedelmi 
ötöd törlesztőrészlet a bankhitelt törlesztők 

között (forint) 

Devizaadósság 
törlesztőrészletének 

részaránya (százalék)

Háztartás 
összjövedelme 

(forint) 

Banki törlesztés 
aránya a háztartás 

jövedelemhez 
(százalék) 

N 

Alsó ötöd 35 156 16 468 47 119 324 29 169
2. ötöd 44 501 22 966 52 173 828 26 104
3. ötöd 47 261 20 241 43 174 091 27 122
4. ötöd 45 515 23 842 52 242 869 19 95 
Felső ötöd 51 269 26 399 51 353 910 14 144
Összes 
bankhiteles 44 232 21 669 49 210 502 21 634
Megj: A háztartásokat az ekvivalens háztartási jövedelem alapján soroltuk ötödökbe. A háztartások 
összjövedelménél (5.oszlop) viszont nem vesszük figyelembe a háztartáslétszámot.  
Forrás: Tárki-háztartásmonitor, 2009. 
 

A törlesztés okozta teherben még jelentősebb a jövedelmi helyzet szerint mutatkozó 

különbség, ha a háztartások összes, pénzintézetekkel szemben fennálló és nem banki 

tartozásainak törlesztőrészleteit együttesen nézzük. Összességében: a valamilyen rendszeres 

törlesztéssel járó tartozásuk esetén a háztartások jövedelmük egynegyedét fordították 
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hiteltörlesztésre 2010 januárjában. Ez az arány az aló ötöd esetében 43 százalék, míg a felső 

ötöd esetében csak 15 százalék. 

A törlesztőrészletek és a háztartási jövedelem összevetése mellett közvetlen információ is 

rendelkezésünkre áll a törlesztések okozta nehézségek felmérésére. A 7.5. táblázat mutatja 

azok arányát, akiknél 2009 során előfordult, hogy pénzhiány miatt nem tudták fizetni a 

lakáshitel törlesztőrészletét, illetve azok arányát, akikkel lakás-, áruhitel és egyéb pénzkölcsön 

esetében együttesen előfordult hasonló. Lakáshitel esetében a háztartások 4 százalékánál 

fordult elő törlesztőrészlettel való elmaradás, az összes hitelfajta együttes vizsgálata esetén 

pedig a háztartások 9 százaléka számolt be ilyen problémáról. Mindkét esetben jelentős 

különbség tapasztalható a háztartás jövedelme szerint. A lakáshitelek esetében az alsó 

jövedelmi ötödbe tartozó háztartások 8 százaléka maradt el a fizetéssel, a felső ötödbe tartozó 

háztartásoknak viszont mindössze 1 százalékát érintette ez a probléma. Az összes hitel 

esetében még jelentősebb a jövedelmi helyzet szerinti különbség. Az alsó ötödbe tartozók 17 

százaléka számolt be arról, hogy előfordult elmaradása a törlesztőrészlet befizetésével, míg a 

második és a harmadik ötödben 8-9 százalék volt az ilyen háztartások aránya, a felső ötödben 

viszont ismét csak elenyésző arányban találunk törlesztési nehézségekkel küzdő háztartásokat. 

 

7.5. táblázat: Azon háztartások aránya, ahol nem fordult elő, illetve előfordult, hogy 

pénzhiány miatt nem tudták befizetni 2009-ben* 

Lakáshitel (N = 1956) 
Lakás-, áruhitel- vagy 

pénzkölcsön (N = 1957) 
Devizahitel (N = 1901) 

 nem fordult elő előfordult nem fordult elő előfordult nem fordult elő előfordult 
Alsó ötöd 23 8 35 17 10 9 
2. ötöd 22 5 34 9 9 5 
3. ötöd 22 4 37 8 11 4 
4. ötöd 30 1 41 5 10 3 
Felső ötöd 34 1 51 2 19 2 
Teljes minta 26 4 39 9 12 5 
* A lakáshitel (1. és 2. oszlop ) és az összes pénzkölcsön (3, és 4. oszlop) adatai a forint és a 
devizahiteleket is magukba foglalják. A devizahitel-törlesztésre vonatkozó oszlopok (5. és 6. oszlop) 
mindenféle devizában felvett hitelre vonatkoznak, beleértve a lakáshiteleket és más célú 
devizahiteleket is.  
Forrás:Tárki-háztartásmonitor, 2009. 
 

A bevezetőben kiemeltük, hogy a devizában hitelt felvevők még inkább ki vannak téve a 

törlesztési nehézségek veszélyének, hiszen az árfolyamok alakulása miatt a törlesztőrészletek 

jelentősen megemelkedtek. A 7.5. táblázat szerint a háztartások 17 százalékának volt 

devizában felvett adóssága a kérdezés pillanatában, és az összes háztartás körében 5 százalék 

volt azok aránya, akiknél előfordult, hogy devizahitel törlesztőrészletét nem tudták időben 

fizetni. Ebben az esetben is jól látható, hogy a fizetési nehézségek előfordulása erősen függ a 
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háztartás jövedelmi helyzetétől. Az alacsony jövedelmű családok számára érezhetően 

nagyobb terhet jelent a devizában felvett tartozások törlesztése, hiszen körükben 9 

százalékuknál előfordult, hogy elmaradtak tartozásaik törlesztésével, míg a második ötödben 

ennél alacsonyabb, 5 százalék volt a törlesztési nehézségekkel küzdők aránya, a felső ötödbe 

tartozó háztartásoknak pedig mindössze 2 százalékát érintette ez a probléma. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy mely társadalmi csoportokban fordulnak elő törlesztési 

nehézségek az átlagosnál nagyobb arányban (7.F1. táblázat). Életkor szerint az 50 évnél 

fiatalabb háztartásfő esetén fordult elő az átlagosnál nagyobb arányban, hogy pénzhiány miatt 

nem tudták befizetni a lakáshitel törlesztőrészletét, míg az idősebb háztartásfők esetében 

lényegesen kisebb arányban fordultak elő törlesztési problémák. Az 51 és 60 közöttiek 

körében a lakáshitelt felvevők 11 százaléka, a 60 és 70 közöttiek esetében pedig 6 százaléka 

küzdött a törlesztési problémákkal, míg a 31 és 40 közöttieknél 18 százalék ez az arány. 

Hasonló mintázat látszik, amennyiben az összes hitelt (lakás, áruvásárlás, egyéb pénzkölcsön) 

együtt tekintjük. A devizahiteleknél szintén látható, hogy az idősebbek körében ritkábban 

fordulnak elő törlesztési nehézségek. Ugyanakkor a különbség kevésbé jelentős: az 51–60 év 

közötti devizahitelesek egyötöde és a 60–70 év közöttiek egynegyede esetében szintén 

előfordult, hogy pénzhiány miatt nem tudták időben befizetni a törlesztőrészletet.  

A háztartás szerkezete szerint vizsgálva, aktív korú háztartásfő és nagy létszámú háztartások 

esetén látjuk a törlesztési nehézségek átlagosnál gyakoribb előfordulását. Az öt- vagy 

többszemélyes háztartások között a lakáshitellel rendelkezők 30 százaléka esetében fordult 

elő fizetési nehézség, míg az egyedülállók esetében ez csak 9 százalékra jellemző. Ugyancsak 

hasonló különbségeket látunk, amennyiben az összes hitelfajtát együtt tekintjük. A 

devizahitelesek esetében is ez a háztartástípus a leginkább érintett, 38 százalékuknál fordultak 

elő fizetési nehézségek, a kisebb létszámú háztartások között pedig csak 20–23 százalék ez az 

arány. Ez minden bizonnyal azzal függ össze, hogy a nagyobb létszámú háztartásokban 

nagyobb az eltartottak (gyermekek) száma. 

A háztartásfő iskolai végzettsége és munkaerő-piaci státusa jelentősen befolyásolja a 

háztartások jövedelmi helyzetét, így a törlesztési nehézségek előfordulását is. A legfeljebb 

általános iskolai végzettségű lakáshitelesek között 22 százalék azok aránya, akiknél 

előfordult, hogy hitelük törlesztőrészletét pénzhiány miatt nem fizették időben. Az 

érettségizettek, illetve diplomások között viszont csak 6-7 százalék az ilyen problémával 

küzdők aránya. Az iskolai végzettség szerinti különbségek az összes hitel és a devizahitel 

esetében is fennállnak.  
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A háztartásfő munkaerő-piaci státusa szerint is eltérő a törlesztési nehézségek előfordulása. A 

legnagyobb gyakorisággal a munkanélküli háztartásfők esetében fordulnak elő fizetési 

nehézségek. A munkanélküli lakáshitelesek 31 százaléka küzd fizetési nehézségekkel, 

szemben az összes lakáshitelesre jellemző 13 százalékos aránnyal. Az összes hitel és a 

devizahitelek esetében is látszik, hogy a munkanélküliek körében az átlag mintegy kétszeresét 

teszi ki a törlesztési nehézségekkel küzdők aránya. Az alkalmazott vagy nyugdíjas 

háztartásfők esetében a legkisebb a lakáshitel törlesztési nehézségek aránya. A nyugdíjasok 

körében viszonylag magas (30 százalék) a devizahitelüket nehezen törlesztők aránya, igaz 

viszont, hogy körükben viszonylag kevés a hitelfelvevő. Bár kicsi a megfigyelt esetek száma, 

feltűnő, hogy az egyéb inaktívak döntő többsége (86 százalék) esetében fordult elő, hogy nem 

tudták hitelüket időben törleszteni. 

A törlesztési nehézségekkel küzdők aránya településtípus és régió szerint is mutat eltéréseket. 

A budapestiek körében a lakáshitelek és az összes hitel esetében az átlagosnál némileg 

alacsonyabb a törlesztési nehézségekkel küzdők aránya, míg a városokban, községekben az 

átlagosnak megfelelő a hiteltörlesztési nehézségek előfordulása. A devizahitelek esetében 

ugyanakkor Budapesten is az átlagosnak megfelelő arányt látjuk (28 százalék). A 

lakáshitelesek között a Dél-Alföldön élők között vannak a legnagyobb arányban a törlesztési 

nehézségekkel küzdők (22 százalék az átlagos 13 százalékhoz képest), az összes kölcsön 

esetében azonban az Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön élnek legnagyobb arányban 

azok, akiknek problémát okoz a hitelek törlesztése. A devizahitelesek között szintén az észak-

magyarországaik küzdenek legnagyobb arányban törlesztési nehézségekkel. 

 

Összefoglalás 

 
A tanulmányunkban vizsgált időszak legfontosabb jellemzőit a 2006. évi költségvetési 

konszolidáció, a 2008-tól egyre nagyobb mértékben „begyűrűző” gazdasági válság és a 2009-

es makrogazdasági válságkezelés körülményei szabták meg. Az egyes hatások egymástól való 

elkülönítése rendkívül nehéz, erre ez a tanulmány csak részleges kísérletet tett.  

Elemzésünk alapján 2007 és 2009 között a legtöbb eloszlási mutató alakulása az 

egyenlőtlenségek növekedését mutatja. Az eloszlás két széle közötti különbségek úgy nőttek 

meg, hogy valójában mind a jövedelemeloszlás alján, mind a tetején elhelyezkedő háztartások 

veszteségeket voltak kénytelenek elszenvedni, de a legnagyobb mértékben a legalsó decilis 

jövedelmeinek reálértéke esett. A hagyományosan használt Gini-mutató értéke statisztikailag 

csak kicsit változott, de számos más mutató az egyenlőtlenségek növekedését jelzi.  
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A válság a jövedelmek és a foglalkozási-munkapiaci pozíciók polarizálódásával is együtt járt. 

A jövedelmi polarizálódást tovább fokozták az eloszlás két szélén érvényesülő aszimmetrikus 

hatások. A foglalkozási polarizáció azonban csak részleges volt. Úgy tűnik, hogy a 

munkanélküliség növekedése nagyobb mértékben érintette azokat a háztartásokat, 

amelyekben korábban legalább két kereső volt. 

Külön vizsgáltuk a gazdasági válság hatását a háztartások megélhetésére. A háztartások által a 

válság során elszenvedett jövedelemcsökkenés jelentősebb megélhetési nehézségeket okoz 

azokban a háztartásokban, ahol hiteleket – különösen, ha devizahiteleket – is kell törleszteni. 

Így külön elemeztük a háztartások eladósodottságát jövedelmi helyzet szerint, valamint 

vizsgáltuk a hiteltörlesztésekkel kapcsolatos nehézségeket is. 

A háztartások megérezték a válságot, egy évtizednyi stagnálás után a legutóbbi két évben ( 

tehát a gazdasági válságot is magában foglaló időszakban) nőtt a nélkülöző és az anyagi 

gondokról beszámoló háztartások aránya. Az évtized utolsó éveiben szintén emelkedett (12 

százalékról 18 százalékra) azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek számára problémát 

jelentett a lakbér és közüzemi számlák fizetése. 

A hiteltartozásokkal rendelkező háztartások arányának az egész évtized során tapasztalható 

növekedése az elmúlt két évben is folytatódott, mind a pénzintézetekkel szembeni tartozás, 

mind a nem banki tartozások esetében. A különböző banki hitelek elérték az alacsony 

jövedelmű réteget is, az évtized végére körükben is az átlagosnak megfelelő a különböző 

hiteleket törlesztők aránya. A tartozásokat rendszeresen törlesztő háztartások arányának 

növekedése az elmúlt két évben is folytatódott az alacsony jövedelműek körében. 

A hitelek törlesztése a várakozásoknak megfelelően nagyobb problémát jelent alacsony 

jövedelmű háztartások esetében. Ez látszik egyrészt abból, hogy a háztartások alsó jövedelmi 

ötödébe tartozó hitelfelvevők jövedelmük nagyobb részét fizetik ki hiteltörlesztésként, 

másrészt a törlesztőrészletekkel való elmaradás is gyakrabban fordult elő az alacsony 

jövedelműek körében. A társadalmi háttérváltozók szerinti vizsgálat is a jellemzően az 

alacsonyabb jövedelmű csoportok (alacsony iskolázottságúak, munkanélküliek, nagy 

létszámú háztartások, hátrányos helyzetű régiókban élők) esetében mutatja a törlesztési 

nehézségek gyakoribb előfordulását. 

 

Függelék 

 

7.F1. táblázat: Azon háztartások aránya, ahol az elmúlt évben előfordult, hogy 

pénzhiány miatt nem tudták hiteleiket időben törleszteni (százalék) 
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Lakáshitel hitellel 
rendelkezők 

Lakás-, áruhitel vagy 
pénzkölcsön hitellel 

rendelkezők 

Devizakölcsön-hitellel 
rendelkezők 

 N 

aránya  

között  a 
törlesztési 

problémával 
küzdők 
aránya  

aránya ( 

között a 
törlesztési 

problémával 
küzdők 
aránya  

aránya 
(százalék) 

között a 
törlesztési 

problémával 
küzdők 
aránya 

Háztartásfő életkora 
30 év alatt 164 40 12 62 17 28 34 
31–40 év 348 44 18 64 21 33 27 
41–50 év 322 32 22 59 25 27 35 
51–60 év 482 26 11 46 17 16 20 
61–70 év 291 22 6 38 12 8 26 
71 év felett 346   25 3   
Háztartástípus 
Háztartásfő aktív korú, 1 
személy 257 26 9 40 12 11 22 
Háztartásfő aktív korú, 2 
személy 335 30 13 49 19 20 23 
Háztartásfő aktív korú, 3 
személy 318 34 12 60 17 29 20 
Háztartásfő aktív korú, 4 
személy 262 41 20 66 23 32 39 
Háztartásfő aktív korú, 5+ 
személy 144 43 30 73 32 38 38 
Háztartásfő 
idős,egyedülálló 315 18 5 25 11 2 15 
Háztartásfő idős, több 
személy 322 25 2 37 6 7 25 
Háztartásfő iskolai végzettsége 
Legfeljebb 8 általános 509 22 22 37 27 9 45 
Szakmunkásképző 738 28 16 50 21 21 33 
Érettségi 445 36 7 52 12 21 22 
Felsőfokú 261 41 6 56 7 22 13 
Háztartásfő munkaerő-piaci státusa 
Alkalmazott 911 38 12 60 17 28 23 
Munkanélküli 171 29 31 53 35 19 53 
Nyugdíjas 834 22 9 33 13 7 30 
Egyéb inaktív 37 23 20 51 24 21 86 
Település típusa 
Budapest 390 33 8 45 11 10 28 
Megyeszékhely 293 35 15 54 19 22 23 
Város 656 30 15 49 21 21 33 
Község 613 26 13 46 17 18 25 
Régió 
Közép-Magyarország 160 26 11 40 9 8 27 
Közép-Dunántúl 213 40 10 61 16 27 26 
Nyugat-Dunántúl 194 32 8 50 11 20 19 
Dél-Dunántúl 185 16 17 36 14 16 23 
Észak-Magyarország 239 25 14 43 26 22 41 
Észak-Alföld 301 28 16 49 28 19 30 
Dél-Alföld 270 35 22 54 22 23 28 
Budapest 390 33 8 45 11 10 28 
Teljes minta 1953 30 13 48 18 18 28 
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