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1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS ELŐZMÉNYEI 
 

Kutatásunk célja, hogy megmutassuk a lejárt adósság szegénységcsapda mechanizmust 

hozhat létre. Kutatásunk egyrészt segíti a lejárt adósság miatti szegénységi csapda 

dinamikájának jobb megértését, másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy a döntéshozóknak 

nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a hitelciklusok tompítására, illetve a kialakult 

nemteljesítő adósságok rendezésére, melyhez szükség lehet a jelenlegi politikai eszközök 

újratárgyalására is.  

 
 

1.1. A kutatás előzményei 
 

A 2007-2011-es pénzügyi válság után, amikor a nemteljesítő hitelállomány jelentősen 

megnőtt - különösen a devizahitel-felvétel miatt, nagyszabású adósságkonszolidációs 

programok indultak. Ezek a programok azonban kizárták azokat, akiknek valóban szükségük 

volt adósságkonszolidációra (Berlinger és Walter 2015). Ezek a programok lehetővé tették, 

hogy a nem késedelmes adósok egy összegben törleszthessék meglévő adósságukat, ami 

jelentősen csökkentette az adósságtörlesztést azok számára, akik egyébként is teljesíteni 

tudták hiteleik visszafizetési feltételeit. Voltak a szegényeket megcélzó adósságkönnyítő 

programok is, de ezek vagy nem bizonyultak sikeresnek, vagy túlságosan korlátozottak voltak 

időzítésüket vagy feltételeiket illetően. Az adósok mindössze 1%-a jelentett be magáncsődöt. 

Ennek az intézmény ismeretének hiánya vagy a túl szigorú feltételek lehettek az okai. 

Hasonlóképpen, a szegények szociális lakhatási programjait néhány év után bezárták, és a 

jelentkezőknek csak kis hányada vehetett részt ebben a programban. 

 

A Felsőoktatási Kiválósági Program (FIKP)1 keretében és a Magyarország hátrányos helyzetű 

közösségeinek pénzügyi felzárkóztatását elősegítő pénzügyi likviditási alprojekt részeként 

személyes interjúk készültek Magyarország leghátrányosabb helyzetű régióinak kis falvaiban. 
 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program 2020 – Intézményi Kiválóság Alprogram 
támogatta, a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és lakossági szolgáltatások tématerületi 
programja (TKP2020- IKA-02) keretében.  
 
A doktori programot az Association of Danish Mortgage Banks (jelenleg a Finance Denmark 
része) támogatta. 
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Az interjúkból kiderült, hogy a háztartásoknak hosszú ideje nagy adósságai vannak, 

amelyeket nem tudtak visszafizetni. 

 

A régóta fennálló tartozással küzdő, megoldást nem remélő interjúalanyok elmondták, hogy 

alapvető szükségleteik finanszírozása érdekében nem vállalnak bejelentett (azaz teljes vagy 

részmunkaidős, adófizető) munkát, mivel fizetésük jelentős részét (33 ill. 50%-át) levonnák 

hiteltörlesztésre. Továbbá, a jelenlegi helyzetben a lehetőség az lenne, ha minimálbérért 

munkát vállalnának saját falujokon kívül, ami további utazási költségeket jelent, és csökkenti 

a családjukkal töltött idejüket. Így, a bejelentett munkából gyakorlatilag kevesebb lenne a 

rendelkezésre álló jövedelmük, mint amennyit közmunkából vagy fekete munkából kapnak, 

mely utóbbiak esetében levonások nélkül, készpénzben fizetik a munkabért. Az interjúkból az 

is kiderült, hogy a lejárt tartozással rendelkezők igyekeznek kerülni bármilyen kapcsolatot a 

hitelező bankokkal. Sokaknak eszébe sem jut bankszámlát nyitni, mert félnek a levonásoktól, 

vagy mert szégyenkeznek, vagy csalódtak a pénzügyi szolgáltatókban korábbi tapasztalataik 

alapján. A megkérdezettek jelezték, hogy emiatt a helyzet miatt kénytelenek állandó stresszel 

élni, és ez közvetlen hatással van saját és családjuk egészségére. 

 

Eközben a lejárt adósságok kamatai felhalmozódtak és egyre mélyülő adósságcsapdát hoztak 

létre. A remény, hogy a hiteleiket valaha vissza tudják fizetni egyre kisebb. Felmerül a kérdés, 

hogy a hitelezők miért nem tárgyalják újra ezeket a hiteleket a hitelfelvevőkkel, miért nem 

adnak részleges adósságkönnyítést és/vagy csökkentik vagy törlik el a késedelmi kamatokat, 

hiszen ez legalább a fennálló hitel egy részét fedezné. 

 

Az interjúkban adott válaszok alapján, egy részletes, nagymintás, kérdőíves felmérés készült 

Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségének, Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) 

megye 57 kistelepülésén. A felmérés a háztartások pénzgazdálkodási szokásait célozta meg és 

foglalkozott a lejárt tartozások hatásával is. 504 válaszadó 1196 felnőttről és 504 háztartásról 

adott információt. A minta véletlenszerűen gyűjtött, és reprezentatív a vidéki háztartásokra 

(Gosztonyi és Havran 2021). 

 

A kérdőíves felmérés eredményei alátámasztják az interjúk során felvetett problémákat, és azt 

mutatják, hogy a társadalom ezen részénél a lejárt tartozás jelentős. A felnőttek 15%-ának van 

lejárt tartozása, a háztartások 28%-ának van legalább egy tagja, akinek lejárt tartozása van, és 
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a megkérdezettek 30%-a él olyan háztartásban, amelynek van lejárt tartozása. Az adósok 

közül sokan hajlandóak lennének fizetni azért, hogy megszabaduljanak az adósságtól. Azok 

az interjúalanyok pedig, akiknek nincs lejárt tartozása, ismernek olyan embereket a tágabb 

környezetükben, akik szenvednek a lejárt tartozás hatásaitól. A lejárt tartozás különböző 

módokon járul hozzá a szegénységi csapdához. 

A szegénységi csapda egy olyan helyzet, amikor egy tényező pozitív visszacsatoláson alapuló 

mechanizmust hoz létre, amelyen keresztül a szegénység újratermelődik vagy súlyosbodik 

(Azariadis 1996). Számos kutató vizsgált szegénységi csapda mechanizmusokat (Sen 1999; 

Banerjee, Banerjee és Duflo 2011; Mullainathan és Shafir 2013; Piketty 2014), de a lejárt 

tartozásokat eddig nem azonosították szegénységi csapda fő mozgatórugójaként. Ráadásul az 

empirikus kutatások nagy része fejlődő országokban zajlott, ahol a szegények nem jutnak 

hozzá közüzemi szolgáltatásokhoz és bankhitelhez, míg a nem fizetett rezsi és bankhitelek 

Magyarország esetében a lejárt tartozások fő okai. 

Magyarországon, a fentebb ismertetett esetben, a hitelesek a régóta lejárt tartozások miatt 

kerülik a bejelentett munkát és az elektronikus fizetést. Inkább alkalmi és/vagy fekete 

munkából próbálnának megélni és mindent készpénzben fizetni. A behajtás elől bujkáló 

adósok kevésbé részesülnek a jóléti rendszerek szolgáltatásaiból (munkanélküli segély, 

egészségügy, nyugdíj stb.), illetve a formális pénzügyi szolgáltatásokból (fizetési 

szolgáltatások, megtakarítási lehetőségek, hitelek stb.). Sebezhetőbbé válnak, és kénytelenek 

rosszabb kompromisszumokat kötni. A behajtás elől való menekülés, mint életvitel, erősen 

korlátozza az adós és családtagjainak Sen (2004) által meghatározott képességeit és 

lehetőségeit. 

 

1.2. Kutatási kérdések 

Dolgozatom célja, hogy megértsük, hogyan mélyíti a lejárt tartozás a szegénységi csapdát. 

Arra szeretnénk választ adni, hogy a hosszú ideje lejárt tartozásokat miért nem tárgyalják újra, 

valamint empirikus bizonyítékokkal szolgálni, hogy a lejárt tartozás hogyan hat a társadalmi 

kirekesztés három dimenziójára: a gazdasági kirekesztésre (nincs bejelentett munkája), a 

pénzügyi kirekesztésre (nincs bankszámlája), és a társadalmi kirekesztésre (nem 

szocializálódik). Alább, az 1. ábra bemutatja, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

hogyan kapcsolódik össze ezeken a dimenziókon keresztül. A szegénység beágyazódik a 
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társadalmi kirekesztésbe, és ugyanazon dimenziókon keresztül írható le. A kapcsolatok iránya 

két spirált épít fel. Az óramutató járásával ellentétes irányú spirál mentén a szegénység az 

erőforrások csökkenését jelenti, ami pénzügyi és gazdasági kirekesztéshez, a jólét romlásához 

vezethet, ami viszont az eladósodás növekedéséhez, végső soron pedig túlzott eladósodáshoz 

és lejárt tartozáshoz vezethet. Az óramutató járásával megegyező irányú spirál mentén a lejárt 

tartozás önkéntes pénzügyi és gazdasági kirekesztéshez, valamint a szellemi és fizikai állapot 

romlásához vezet, ami a források csökkenését és a szegénység elmélyülését idézi elő, ezzel 

tovább növelve a lejárt tartozások kockázatát. 

Számos kutatás összpontosít az ok-okozati összefüggés óramutató járásával ellentétes 

irányának elemzésére (rózsaszín és zöld nyilak). Az interjúk alapján úgy gondoljuk, hogy 

kétirányú ok-okozati összefüggés áll fenn. A mi kutatásunk az óramutató járásával 

megegyező irányú összefüggésre (sárga és kék nyilak) fókuszál. 

 

1 ábra: Szegénység csapda és lejárt tartozások  

  
Forrás: saját elemzés  
Megjegyzés: A társadalmi kirekesztés több dimenziós és több csatornán keresztül kapcsolódik össze a 
többdimenziós, Sen, 1999 által definiált szegénységgel: gazdasági kirekesztés (például foglalkoztatás), pénzügyi 
kirekesztés (például bankszámla használat) és mentális és fizikai jólét) egészség.  
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A kutatási kérdés a következőképp fogalmazható meg: milyen hatással van a lejárt tartozás a 

többdimenziós szegénységre hátrányos helyzetű régiókban élő háztartások és egyének 

esetében? A kérdés megválaszolásához meg kell válaszolnunk az alábbi alkérdéseket: 

1. A lejárt tartozások fizetési feltételeit miért nem tárgyalják újra a szegény hitelesek 

esetében?  

2. Mi jellemzi a magyarországi hátrányos helyzetű régiók (Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye) falvaiban élő egyének és háztartások pénzügyi helyzetét és döntéseit?  

3. Mi a hatása a lejért tartozásoknak a munkakínálatra?  

4. Mi a hatása a lejárt tartozásoknak a banki szolgáltatásokban való részvételre?  

5. Mi a hatása a lejárt tartozásoknak a mentális és fizikai egészségre?  

A szegénység minden dimenziójához - a gazdasági kirekesztéshez, pénzügyi kirekesztéshez és 

a mentális és fizikai jóléthez - választottunk egy-egy változót. A következő konkrét 

célkitűzéseket határoztam meg: 

i. A nehéz helyzetben lévő háztartások és a lejárt tartozással rendelkező egyének 

jellemzőinek ismertetése, jellemzőik összehasonlítása a lejárt tartozással nem 

rendelkező háztartások és egyének jellemzőivel; 

ii. A lejárt tartozás és a munkakínálat kapcsolatának vizsgálata; 

iii. A lejárt tartozás és a bankszámlahasználat kapcsolatának vizsgálata; 

iv. A lejárt tartozás és az adós egészségi állapota közötti kapcsolat vizsgálata; 

v. Érvek amellett, hogy célzott politikára van szükség a társadalom legszegényebb 

részének lejárt tartozásainak kezelésére; 

vi. A fenti megállapítások következményeinek megfogalmazása. 

 

1.3. A kutatás célja 

A szakirodalom áttekintése után arra a következtetésre jutottam, hogy további empirikus 

elemzésre van szükség ahhoz, hogy a háztartások adóssága és a szegénység különböző 

dimenziói közötti összefüggéseket és azok működését megértsük. Magyarország 

leghátrányosabb helyzetű régióiban gyűjtött reprezentatív adatállomány alapján, 

eredményeink betekintést nyújtanak abba, hogy a kezeletlen lejárt tartozás hogyan vezethet 
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szegénységi csapdához. Elméleti modellünkből kiderül, hogy a kis tartozásokat miért nem 

tárgyalja újra a hitelező. E piaci kudarc fényében, kutatásunk arra irányul, hogy 

bizonyítékokat találjunk arra, hogy a lejárt tartozás hogyan mélyíti a szegénységi csapdát. 

Ezzel felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a 

hitelciklusok tompítására, illetve a kialakult nemteljesítő adósságok rendezésére, különösen 

ebben a törékeny társadalmi csoportban. Az államnak nem csak hatékonysági okokból, a 

pozitív externáliák miatt, hanem erkölcsi okokból is támogatnia kell a szegényeket célzó 

adósságrendezési programokat, hiszen a modern társadalmakban elfogadhatatlan a pellengér.  
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2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Az előző fejezet 1.2. pontjában ismertetett kutatási kérdések megválaszolásához kidolgoztunk 

egy elméleti modellt és empirikus elemzést is végeztünk. 

2.1. Elméleti modell 

Akerlof (1978), Tirole (2006) és Mukherjee, Subramanian és Tantri (2018) alapján, elméleti 

modellt építünk fel, mely bemutatja a piaci alapú adósságrendezési programok sikerének 

elégséges feltételét, és magyarázatot ad arra, hogy a jelenlegi piaci alapú adósságrendezési 

programok miért nem alkalmasak a legszegényebbek adósságainak kezelésére. A 

szakirodalom ezen a téren részben alátámasztja a nagy adósságrendezési programok 

hatékonyságát (Dobbie és Song 2017), részben a nagyarányú adósságelengedés negatív 

hatásait vizsgálja, mely a gazdasági helyzet romlásához vezet (Kanz 2016). Mukherjee és 

szerzőtársai (2019) szerint az adósságrendezési programok attól függően lehetnek sikeresek, 

hogy mi jellemzi a hitelfelvevőket vagy helyzetüket. Az adósság elengedése gazdasági 

szempontból racionális döntés lehet, hiszen a tartozás legalább egy részét behajthatná a 

hitelező. Az önkéntes, piaci alapú adósság elengedés Pareto-optimális lehet (Krugman 1988b, 

Husain 1993 és Hart és Moore 1998). Az adósságrendezési programoknak azonban költségei 

vannak, és növelik az erkölcsi kockázatot (Tirole 2006; Fudenberg és Tirole 1990). Így 

puhítják a meglévő és potenciális hitelfelvevők költségvetési korlátját (Kornai 1998; Kornai, 

Maskin és Roland 2003), valamint lehetőséget teremthetnek bankoknak, hogy a más bankok 

adósságrendező programjaiból profitáljanak (Sachs 1990). Ráadásul nem csak az 

adósságrendezésben részesült hitelesek fizetési fegyelme romlik a jövőben (ha újra és újra 

megmentésre számítanak), hanem a kedvezmények ismertté válása esetén a többi korábban 

teljesítő adós fizetési fegyelme is. Ugyanakkor Guiso és szerzőtársai (2013) azt találták, hogy 

a fizetési hajlandóság más, nem pénzbeli tényezőktől is függ, mint például a tisztesség és az 

erkölcs. Bhutta és szezőtársai (2017) arra a következtetésre jutottak, hogy az amerikai 

jelzáloghitel-felvevők akkor sem hajlandók ’visszaadni a kulcsot’ (a hitel fedezetéül szolgáló 

jelzálog ingatlant visszaadni és ezzel megváltani a hiteltartozásukat), ha az előnyös lenne 

számukra, így az erkölcsi kockázat alacsonyabb lehet a feltételezettnél. Ez alacsonyabb 

mértékű adósságrendezéshez vezethet, mint amennyit a társadalmi optimum megmagyarázna. 
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2.2. Empirikus elemzés 

Az empirikus elemzésünk alapjául szolgáló természetes gondolatkísérlet az, hogy mi történne, 

ha a régóta fennálló nemteljesítő hiteleket újratárgyalnák és (akár részleges 

adósságelengedéssel kombinálva) újrastrukturálnák. Ezzel elhárulna az adósok feje fölül a 

behajtás fenyegető réme és ezzel megszűnne az oka a behajtás elől való bujkálásnak.  

Kutatásunk célja az, hogy kiderítsük, várhatóan milyen hatása lenne egy ilyen programnak a 

foglalkoztatásra, a bankszámlahasználatra és a népesség egészségi állapotára nézve. Célunk 

ugyanakkor elmagyarázni, hogy szakpolitikai változtatások nélkül sem a hitelezőtől, sem az 

adóstól nem várható el, hogy a hosszú távú társadalmi költségeket csökkentsék. 

Tanulmányunk középpontjában a lejárt hitelek állnak. A lejárt hitelek elmélyíthetik a 

válságot. Egy sajátos közegben vizsgáljuk a lejárt tartozások kérdését, nem az átlagos, hanem 

a hátrányos helyzetű családokat, illetve régiókat helyeztük elemzésünk középpontjába, ahol a 

nehéz élethelyzetek gyakrabban fordulnak elő, és a megküzdéshez szükséges eszköztár is 

szegényesebb. Tágan értelmezzük a tartozásokat, beleszámítunk minden hivatalos tartozást 

(rezsiköltségeket, bankhiteleket és adókötelezettségeket), ami nemfizetés esetén hivatalos 

behajtási folyamatot indít el, növelve ezzel a háztartások sebezhetőségét. 

A lejárt adósság különböző csatornákon keresztül hat a szegénységre: csökkentheti a legális 

munkavállalást (kirekesztés a munkapiacról), csökkentheti a bankszámlahasználatot 

(pénzügyi kirekesztés), és a folyamatos stressz miatt hosszú távon rongálhatja az adósok és 

családtagjaik mentális és fizikai egészségét (társadalmi kirekesztés). 

Széleskörű szakirodalom elemzi a munkanélküliség (például Kempson és szerzőtársai 2004), 

a pénzügyi kirekesztés (például Demirgüç-Kunt és szerzőtársai. 2018), illetve a fizikai és 

szellemi egészség (például Bridges és Disney 2010; Krumer-Nevo és szerzőtársai 2017) 

hatását a lejárt tartozásokra. Korlátozott, azonban, a kétirányú hatást vizsgáló tanulmányok 

száma. A kutatók csak a közelmúltban kezdték felismerni az adósság foglalkoztatásra (Dobbie 

és Song 2017; Verner és Gyöngyösi 2020), pénzügyi szolgálatásokban való részvételre 

(Krumer-Nevo és szerzőtársai 2017 és Fernandez-Olit és szerzőtársai 2018), valamint az 

egészségre (például Gilligan és szerzőtársai 2018, Ong és szerzőtársai 2019 és Guariglia és 

szerzőtársai 2020) gyakorolt hatását. Kevés empirikus elemzés érhető el, mely bizonyítékot 

szolgáltat a lejárt tartozások foglalkoztatásra, pénzügyi szolgáltatásokban való részvételre és 
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egészségre gyakorolt közvetlen hatásukról. Még korlátozottabb az ilyen típusú elemzések 

hátrányos helyzetű térségek és háztartások esetében.  

A foglalkoztatottság tekintetében Mian és Sufi (2014) valamint Verner és Gyöngyösi (2020) a 

lejárt hitelek hatását vizsgálta munkakereslethez kapcsolódó csatornákon keresztül. Bernstein 

és Struyven (2017), Herkenhoff (2019), Dobbie és társai (2020) valamint Bernstein (2021) 

pedig a lejárt tartozások munkkínálatra gyakorolt hatását vizsgálták. A mi kutatásunk a 

szakirodalomban eddig feltáratlan új csatornára összpontosít: a behajtás elől való menekülést 

vizsgáljuk, ami lehet racionális, de mindenképpen nagy személyes költséggel járó stratégia. 

Elemzési keretünkben a behajtás elől való menekülés több módon is fékezheti a növekedést. 

A lejárt tartozások egészségre gyakorolt hatása esetében mi nem csak a mentális egészséget és 

stresszt vesszük figyelembe, hanem a szocializáció mértékét is, mely a mentális egészség 

egyik indikátora. A háztartások adóssága és a mentális és fizikai egészséggel kapcsolatos 

problémák (pl. Bridges és Disney 2010; Sweet és szerzőtársai 2013; Krumer-Nevo és 

szerzőtársai 2017) közötti kapcsolatot számos kutatás bizonyította. Voltak kísérletek a 

kétirányú kapcsolat feltárására és arra, hogy ez a pozitív visszacsatolási hatás elmélyítheti a 

szegénységi csapdát (pl. Krumer-Nevo és szerzőtársai 2017; Ntasalaze és Ikhilde 2016), de 

erre kevés bizonyíték áll rendelkezésre. Továbbá ezek a kutatások korlátozottak voltak és 

elsősorban a fizikai vagy mentális egészség egy alapelemére összpontosítottak, például az 

adósság rákra gyakorolt hatását vizsgálják (például Gilligan és szerzőtársai 2018). 

Leíró statisztika segítségével bemutatjuk, hogy milyen típusú háztartásoknak van lejárt 

tartozása. Békés és Kézdi (2021) útmutatásával megvizsgáljuk a lejárt tartozás és a 

foglalkoztatottság, a lejárt tartozás és a bankszámla, valamint a lejárt tartozás és az egészség 

közötti ok-okozati összefüggést. Elemzésünk során az endogenitást különböző módszerekkel 

igyekszünk kiszűrni. Először, elemezzük a kapott válaszokat a felmérésben szereplő 

közvetlen kérdésekre, melyek az ok-okozati összefüggés irányát és a lejárt tartozás negatív 

hatását célozták meg. Másodszor, többváltozós elemzést végzünk – lineáris valószínűségi 

modellel, bináris logisztikai modellel és probit modellel – kontrollváltozók felhasználásával. 

Emellett instrumentális változók segítségével is elemezzük a lejárt tartozás és a foglalkoztatás 

közötti kapcsolatot. 
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3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 
 

Magyarország leghátrányosabb helyzetű megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) 

megyében, kistelepüléseken élő magyar háztartásokat vizsgálunk. A szegénység Sen (1985) 

által leírt definícióját követjük. Megvizsgáljuk a lejárt adósság szerepét a gazdasági és 

pénzügyi kirekesztéssel, valamint a szellemi és fizikai jóléttel kapcsolatban.  

 

3.1. Lejárt tartozások, a modern idők kalodája 
 

Az Akerlof (1978) és Tirole (2006) által ihletett elméleti modell segítségével megmutatjuk, 

hogy a hitelezőknek nem érdekük újratárgyalni és legalább részlegesen elengedni a lejárt 

tartozásokat, ha kevés a nem teljesítő hitelfelvevő száma, viszonylag kicsi az adóssága 

mértéke és a hitelesek nehezen elérhetők. Az erkölcsi kockázat miatt előnyösebb a hitelezők 

számára, ha ezek a hitelfelvevők elrettentő példaként jelennek meg a piacon. Mi 

megmutatjuk, hogy ez a mi mintánkon is így van.  

 

Kutatásunk hozzájárul az adósságrendezési programok hatásával foglalkozó szakirodalomhoz. 

 

3.2. Lejárt tartozások hatása a foglalkoztatásra 
 

A lejárt tartozás és a foglalkoztatás kapcsolatának elemzésekor azt találtuk, hogy a lejárt 

tartozások és a foglalkoztatottság között szoros kapcsolat van. A lejárt tartozások ceteris 

paribus átlagosan 23 százalékponttal csökkentik annak valószínűségét, hogy a lejárt 

tartozással rendelkező egyén bejelentett munkát vállaljon, mert fél az adósság behajtásától 

(Berlinger, Dobránszky és Molnár 2021a, valamint Berlinger, Dobránszky és Molnár 2021b). 

Ez arra utal, hogy az adósságrendezés társdalami szinten előnyös lehet. 

 

Mintánkban azt találjuk, hogy a több diplomával rendelkező középkorú férfiak nagyobb 

eséllyel rendelkeznek bejelentett munkával. A fizetési képesség, mely a háztartás hivatalos 

nettó összjövedelmének aránya az összes megélhetési kiadáshoz képest, hatása nem 

szignifikáns a foglalkoztatás szempontjából; valószínű, hogy ez a hatás (részben) más 

változókon keresztül jelenik meg, mint például a lejárt tartozások és az oktatás. Negatív 

korreláció van a bejelentett munka és a „krónikus betegség” változó között. A település 
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fejlődése jelentős hatással bír a foglalkoztatásra: e változó értékének egy szórásnövekedése 

közel 4 százalékponttal növeli a bejelentett munka valószínűségét. A lejárt tartozások hatását 

megvizsgáljuk bármilyen bejelentett (részidős, teljes munkaidős, határozatlan, határozott 

idejű) munkára, valamint csak teljes munkaidős állásokra, és hasonló eredményeket kapunk. 

 

Kutatásunk háromféleképpen járul hozzá a lejárt tartozások és a foglalkoztatás kapcsolatát 

vizsgáló szakirodalomhoz: empirikus bizonyítékokkal szolgál a lejárt tartozás munkaerő-

kínálatra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Bővíti a szakirodalmat bármely típusú lejárt 

pénzügyi kötelezettségre, amelynek nem fizetése behajtáshoz vezethet, így például a be nem 

fizetett adó, vagy közüzemi számla, nem csak a fogyasztói illetve jelzáloghitelhez kapcsolódó 

lejárt hiteleket vizsgálja. Továbbá, pótolja a hiányt a szakirodalomban eddig nem vizsgált, a 

lejárt tartozások hátrányos helyzetű régiók háztartásaira gyakorolt hatásáról. 

 

3.3. Lejárt tartozások és pénzügyi kirekesztés 
 

Elemzésünkben azzal becsüljük a pénzügyi kirekesztettséget, hogy az egyénnek van-e 

bankszámlája (továbbiakban bankszámla használat). A lejárt adósság és a foglalkoztatás 

kapcsolatához hasonlóan széleskörű szakirodalom tárgyalja a kapcsolatot az 

adósságproblémák és a pénzügyi kirekesztés között, valamint, hogy a pénzügyi kirekesztés 

hatással van az adósságra (például Fanta és Makina 2019). 

 

Azt találjuk, hogy a lejárt tartozás negatívan hat a bankszámla használatra: ha egy 

magánszemélynek lejárt tartozása van, akkor – ceteris paribus – átlagosan 9 százalékponttal 

csökken annak valószínűsége, hogy bankszámlát használ. A bejelentett munka 21 

százalékponttal növeli annak valószínűségét, hogy az egyén bankszámlát használ, a 

jövedelem pedig – várakozásainknak megfelelően – pozitívan befolyásolja a bankszámla 

használatot. Ha a nettó jövedelmet és a foglalkoztatást kihagyjuk a modellből, akkor a lejárt 

tartozások együtthatója 9-ről 15 százalékpontra nő. 

 

A nők nagyobb valószínűséggel nyitnak bankszámlát, de a nem, mint változó, hatása nem 

minden modellspecifikáció esetén szignifikáns. A bankszámlahasználat kezdetben az életkor 

előrehaladtával növekszik, ami összhangban van Illyés és Varga (2015) valamint Horn és Kiss 

(2019) eredményeivel. A mi mintánkban azonban nincs az idősebb életkornak negatív hatása, 
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valószínűleg azért, mert mi csak az aktív korúakat (18-65 évesek) vizsgáltuk. Az iskolai 

végzettség is erősen befolyásolja a bankszámla használatot: minél magasabb a végzettség, 

annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy rendelkezünk bankszámlával, és ennek a hatásnak 

a mértéke hasonló Illyés és Varga (2015) valamint Horn és Kiss (2019) megállapításaihoz. A 

„fizetési képesség” és a „krónikus betegség” változók együtthatói a várt előjelűek, de csak a 

nettó jövedelem és foglalkoztatási változók nélküli modellspecifikációkban szignifikánsak. 

 

Kutatásunk pótolja a feltáró szakirodalom hiányát a lejárt tartozások – a behajtástól való 

menekülésen keresztül - a pénzügyi beilleszkedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban és 

bővíti a szakirodalmat azzal, hogy bizonyítékokkal szolgál a hátrányos régiókban élő 

háztartások lejárt tartozásának a pénzügyi kirekesztettségre gyakorolt hatásáról. 

 

3.4. Lejárt tartozások hatása az egészségre 
 

A társadalmi kirekesztés harmadik dimenziója kapcsán megvizsgáljuk a lejárt tartozások 

egészségre gyakorolt hatását is, amely utóbbit az egyének mentális és fizikai egészségi 

mutatóin alapuló ún. egészségtelenségi index segítségével becsülünk meg.  

 

Azt találjuk, hogy a lejárt tartozások negatív hatással vannak az egyén és a háztartás 

egészségére. A lejárt tartozások egészségre gyakorolt negatív hatása nagyságrendileg 

összemérhető egy középfokú végzettség vagy érettségi pozitív hatásával. Az életkor hatása az 

egészségre nem szignifikáns, a nem változó viszont igen. A nők egészségi állapota valamivel 

rosszabb ebben a mintában. Az oktatás szintén számít, minél többet tanul valaki, annál 

egészségesebben él. Továbbá, az egészségre pozitív hatással van egy kiegyensúlyozottabb 

családi költségvetés, tehát a fizetési képesség szignifikáns. A nettó jövedelemnek nincs 

jelentősége, és meglepő módon a bejelentett munka gyenge negatív hatással van az 

egészségre. Nincs jelentős hatása annak, ha a háztartásban valakinek volt a múltban deviza 

alapú hitele. Hasonlóan, nem szignifikáns a település, illetve a járás fejlettségi szintje. 

 

Kutatásunk hozzájárul a szakirodalomhoz, és pótolja a hiányt azzal, hogy empirikus 

bizonyítékokkal szolgál a lejárt tartozás szellemi és fizikai egészségre gyakorolt hatásáról. 
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Összefoglalásul, a lejárt tartozások társadalmi kirekesztettségre gyakorolt hatását vizsgálva, 

becsléseink szerint a lejárt tartozások közel 14 százalékponttal csökkentik a bejelentett munka 

valószínűségét. A bejelentett munka hiánya 22 százalékponttal csökkenti a bankszámla 

használat valószínűségét, ráadásul a lejárt tartozások 5 százalékponttal tovább csökkentik a 

valószínűségét. Továbbá, a lejárt tartozások az adóssal közös háztartásban élők egészségére is 

negatív hatással vannak, és ez a negatív hatás nagyobb, mint amit egy érettségi és oklevél 

együttesen kompenzálhatna (0,4 versus 1,08-0,72 = 0,36). 

 

A lejárt adósságok tehát nemcsak rövid távú hatást fejtenek ki, hanem évtizedekre hatással 

vannak a gazdasági aktivitásra.  

 

3.5. A kutatás korlátai 
 

Adatbázisunk egy hátrányos helyzetű magyarországi megye vidéki településeire korlátozódik. 

Fontos lenne ezt a kutatást országos vagy akár regionális szintre is kiterjeszteni, amely 

lehetővé tenné, hogy megvizsgáljuk a háztartások lejárt tartozásainak szerepét a szegénységi 

csapda elmélyülésében. 

 

Az adatbázis által szolgáltatott információk korlátozottak lehetnek, melyek korlátozzák e 

rendelkezésre álló változók számát és minőségét is. Először is, az elméleti modell 

kalibrálásához használt változók nem feltétlenül illeszkednek tökéletesen. A fizetési képesség 

és hajlandóság mérése, amely kulcsfontosságú elem, előfordulhat, hogy nem teljesen 

megbízható és nem megfelelően meghatározott. Az is kérdéses, hogyan mérhetőek a költségei 

annak, ha valaki rossz hitelessé válik.  

 

Az elméleti modell feltételezései korlátokat szabnak és torzíthatják a valóságot, például azzal, 

hogy feltételezzük a jó és rossz hitelesek homogenitását, vagy a rossz hitelessé válás 

személyes költségeit célzó szakpolitikai beavatkozások hatását, ami esetünkben implicit. 

 

Továbbá, lehetnek olyan változók, amelyeket nem vettünk figyelembe. Ilyen változó, például, 

a személyiségjegyek. Ez eredményeinkben torzításhoz vezethet. Ugyanakkor további 

kutatások szükségességét is sugallja, amelyek a szegénységben élők eltérő 

személyiségjegyeire összpontosítanak. Eredményeinket tovább torzíthatja a válaszadók 
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félelme. Bár nincs ok azt feltételezni, hogy a megkérdezettek nem válaszoltak őszintén, a 

tartozás elmulasztása szégyenletes cselekedetnek tekinthető. Ezenkívül, erősíti a félelmet az 

adósság behajtásától. Amennyiben a válaszadók nem, vagy csak részben osztanak meg 

információkat a lejárt tartozásról, eredményeink alábecsülik a hatás valós mértékét. 

 

A lejárt tartozás hatással lehet a társadalmi kirekesztettség dimenzióira más csatornákon 

keresztül is. Például a lejárt tartozás hatással lehet a munkaerő kínálatra a hitelképesség 

romlásán (Dobbie és szerzőtársai 2020), a munkavállalási versenyképességen (Herkenhoff, 

2019) és végül a jelzáloghitelek hitelfedezetének leértékelődésén keresztül is (Bernstein és 

Struyven 2017). A mélyinterjúk megerősítették, hogy az általunk vizsgált csatorna – azaz a 

behajtástól való félelem miatti önkéntes kirekesztettség – lényeges a lejárt tartozások és 

társadalmi kirekesztettség kapcsolatában. A kutatás további csatornákra való kiterjesztése 

azonban hozzájárulna ehhez a területhez. 

 

Módszertanilag további két pontot szeretnék kiemelni. Először is vitatható, hogy a 

bankszámla használata megfelelő becslés a pénzügyi kirekesztettség méréséhez, mivel maga a 

pénzügyi kirekesztettség is többdimenziós (Honohan 2008, Allen és szerzőtársai 2012, Chan 

2017). Tekintettel arra, hogy más pénzügyi kirekesztettségi mutatók elérhetősége korlátozott, 

és a kutatás fő célja az volt, hogy megvizsgálja, vajon a lejárt tartozás okoz-e önkéntes 

kirekesztést (Kempson és szerzőtársai 2000, Devlin 2005, Fitzpatrick 2015 és Krumer-Nevo 

és szerzőtársai 2017) ezt a változót használtuk a pénzügyi kirekesztettség dimenziójának 

leírására. Másodszor, megkérdőjelezhető, hogy a használt instrumentális változó megfelel-e a 

célnak. Bár adatbázisunkban mind statisztikailag, mind logikailag feltételezhetjük, hogy a 

lejárt tartozásokkal szembeni társadalmi averzió befolyásolja a hitelek törlesztését, 

ugyanakkor a foglalkoztatásra közvetlenül nem, csak a lejárt tartozásokon keresztül hat, így 

alkalmas arra, hogy instrumentális változóként alkalmazzuk, amikor a lejárt tartozás 

foglalkoztatásra gyakorolt hatását elemezzük. Az instrumentális változót azonban újra kell 

gondolni, ha a kutatást más populációkra is kiterjesztik. 

 

3.6. Válasz a kutatási kérdésre 
 

Figyelembe véve a szakirodalmat, eredményeinket és kutatásunk korlátait, arra a 

következtetésre jutunk, hogy a lejárt tartozások negatív hatással vannak a gazdasági és 
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pénzügyi kirekesztettségre a behajtástól való félelem által vezérelt önkéntes kirekesztés révén. 

A lejárt tartozás negatív hatással van a testi-lelki egészségre is, az adósság elhúzódása és a 

szocializáció hiánya miatt kialakuló stressz következtében. 

 

4. SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS 
 

Megmutatjuk, hogy a lejárt tartozások elmélyítik a szegénységi csapdát. A lejárt tartozások 

negatív társadalmi hatásainak csökkentése érdekében a döntéshozóknak nagyobb figyelmet 

kell fordítaniuk a hitelciklusok enyhítésére és a nemteljesítő adósságok rendezésére, 

különösen ebben a törékeny társadalmi csoportban. A szakpolitikai beavatkozásoknak meg 

kell szakítaniuk a ciklust azon a vonalon, amely a lejárt tartozástól a társadalmi kirekesztés 

dimenziói felé halad. 

 

Ha a lejárt tartozások miatt szegénységi csapdába került hitelesek hiteleit újratárgyalnák és az 

adósságot részlegesen elengednék, a hitelezők akár nyerhetnének is. A jelenlegi helyzetben 

ezeknek a hiteleknek a reálértéke nulla, tekintettel arra, hogy az adósok nem tudnak fizetni. 

Az adósság teljes elengedése esetén a kölcsön értéke nulla. Az hitel újratárgyalása tehát 

pozitív hatással lenne a bankok mérlegére. Elméleti modellünk azonban felhívja a figyelmet 

az erkölcsi kockázatra, ami ezzel járhat. A „jó hitelesek” elvesztésének kockázata az adósság 

„rossz hitelesekkel” való újratárgyalása miatt nehezen mérhető, és számos különböző 

tényezőtől függ, mint például a kultúra, a gazdasági helyzet, az iskolai végzettség, stb. 

Elengedhetetlen tehát, hogy a szabályozó oly módon avatkozzon be, hogy figyelembe veszi az 

érzékeny egyensúlyt e beavatkozások társadalmi értéke és az erkölcsi kockázat között. Azt 

javaslom, hogy vizsgálják meg a szabályozási megoldásokat és azok hatékonyságát az 

Európai Unió más országaiban. Egy példa Walter és Krenchel (2021), akik a személyi csőd 

szabályozási megoldásait vizsgálták és hasonlították össze az Európai Unióban, vagy Molnár 

és Havas (2019), akik megosztották a magyar társadalmi mikrofinanszírozási program 

tapasztalatait. 

 

Eredményeink alapján javasoljuk, hogy a magyar szabályozó vegyen fontolóra szakpolitikai 

intézkedéseket. Például intézkedéseket, amely a privát újratárgyalási folyamat 

hatékonyságának javítását (online alkuplatform, randomizált és ellenőrzött kísérlet a behajtás 

legjobb gyakorlatának megtalálására stb.), a támogatott lakásbérlési program újraindítását 
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és/vagy a személyi csőd szabályozásának reformját célozza az adósok „újrakezdésének” 

elősegítése érdekében. A nemteljesítő hitelek új hulláma várható, összhangban a járványügyi 

következményekkel és az ukrajnai háborúval, amely még inkább sürgeti adósságkezelési 

eszközök bevezetését. 
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