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Miként élik meg a lízingcégek, hogy egy ■ ■■

év leforgása alatt hetven százalékkal zsugo-
rodott a piac?

A lízing szorosan kapcsolódik a beruhá-
zásokhoz, ily módon a reálgazdasági folyama-
tokat követi a piac. A látszat ellenére kevésbé 
száradt ki a lízingfinanszírozás, mint a banki 
hitelpiac, a beruházási hitelek egy részét 
ugyanis már lízing formájában kötik újra. 
A számok kétségtelenül nagyon gyászosak, a 
külföldi banki tulajdonosok hirtelen behúz-
ták a fékeket, és új üzleti modelleket követ-

nek, bizonyos szegmensekből 
pedig kivonultak egyes lízing-
cégek, ami miatt természet-
szerűleg csökken a piac. 

Egy banknak miért éri ■ ■■

meg hitel helyett inkább 
lízingfinanszírozást nyújtania az ügyfélnek?

Kockázati szempontból előnyösebb a lízing, 
ugyanis a tulajdonjog a zálogjognál erősebb bizto-
sítékot nyújt a lízingbe adó számára. A másik ok, 
hogy a tőkemegfelelési mutató előtérbe került a 
bankoknál, és ezt javítja, ha a bank, illetve lízing-
vállalata hitel helyett a lízinget választja. Hangsú-
lyoznom kell, hogy ez az átcsoportosítás nem min-
den banknál következett be. Jellemzőbb, hogy az 
anyavállalat megszüntette egy-egy szektor finan-
szírozását. Vegyük például az építőipart: az 

országkockázathoz és a minden szektorban hatalmas devizakitett-
séghez hozzáadódik itt egy harmadik kockázat is, a szektorban jel-
lemző nemteljesítési arány. E három túl sok együtt a lízingcégnek, 
valamelyiktől meg kell szabadulnia.

Az árfolyamkockázatok reflektorfénybe kerülésével nőhet a ■ ■■

forintlízing szerepe a piacon?
Láthatóan hangsúlyosabb a forintfinanszírozás a piacon, mint 

korábban, ennek oka, hogy az anyabankok hirtelen elzárták a devi-
zacsapokat, így a lízingcégek is rákényszerültek, hogy forintter-
mékeket kínáljanak. Az értékesítési modellek eszerint át is ala-

kultak, az agrárszektorban pedig kiírtak egy 
forintalapú, kedvező kamatozású finanszíro-
zási programot. Ez a két tényező együtt talán 
indokolná a forintlízing gyorsabb elterjedé-
sét, a keresleti attitűd azonban más irányba 
mutat, a forintfinanszírozást most is keve-
sen keresik, s ezt egyáltalán nem segíti a még 
mindig magas jegybanki alapkamat. Foly-
nak azonban egyeztetések az MNB, a Bank-
szövetség, a Lízingszövetség, a PSZÁF és a 
Pénzügyminisztérium között a lakossági és 
mikrovállalati devizafinanszírozás egy részé-
nek forint irányba terelése érdekében.

A Lízingszövetség új elnökeként mik a ■ ■■

cél jai a következő egy évre?
Jelentős változáson ment át a szervezet 

az elmúlt három évben, megindult ugyanis a 
professzionalizálódás. A szakma most mint-

egy 4100 embert foglalkoztat, csaknem 2500 milliárd forintot kezel, 
nem mindegy tehát, milyen a szabályozási környezet. Éppen ezért a 
legfontosabb célunk, hogy jelentős lobbitényezők legyünk a korábbi 
követő magatartás helyett. Az utóbbi időben már értünk el számot-
tevő sikereket e törekvésnek köszönhetően. Egy másik fontos célunk, 
hogy megosszuk tudásbázisunkat a szakma szereplői között, kez-
deményezzük ezért egy kiegészítő egyetemi képzés elindítását is, 
valamint nagy szükség lenne egy lízing szakkönyvre. Hosszú távú 
célunk tehát, hogy a szakma tudásközpontja legyünk, míg a rövid 
távú célokat a válság szüli, melyre proaktív, hiteles és transzparens 
módon igyekszünk válaszolni. Sok mindent sikerült elérnünk az 
elmúlt egy évben is, ezek közül a legfontosabbakat említeném meg. 
Az ingatlan-visszlízing esetében eltörölték a dupla illetéket, s ez első-
sorban a kkv-k számára teszi vonzóvá ezt a finanszírozási formát, 
így hosszú távon több százmilliárd forintos forgalombővülést jelent-
het a piacnak. Másik fontos fejleményként a pénzügyi vállalkozá-
sok értékvesztési elszámolása számunkra szintén kedvező módon 
hasonlóvá vált a bankokéhoz, s ez a szektor nettó eredményességé-
ben akár több milliárd forintot is jelenthet. Szintén örömteli fejle-
mény, hogy a lakáslízing bekerült a lakásmentő csomagba, aminek 
elsősorban az az üzenetértéke számunkra, hogy a lízing nem diszk-
riminált konstrukció a hitellel szemben. A gépjármű-zálogjogi sza-
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bályozás is megváltozik: ennek alapján egy-
szerűen, elektronikus úton, a közjegyzői 
kamaránál lehet bejegyezni a zálogjogot, s ez 
az autófinanszírozás számára jelent kedvező 
változást. Ezekért a sikerekért sokat dolgoz-
tunk, de rengeteg törvénykezési ügy megol-
dása áll még előttünk. Példaként említeném 
a pénzügyi lízing igénybevételének lehető-
ségét az EU által társfinanszírozott progra-
mokban, vagy a fogyasztóvédelem megerősí-
tését a PSZÁF-fal karöltve. 

A vagyonadó éppen az ingatlantulaj-■ ■■

donos lízingcégeket fogja sújtani január 
1-jétől. Lesz ennek egyáltalán jelentősége?

 Üzenete mindenképpen van. Álláspon-
tunk szerint a pénzügyi lízingnél a gazda-
sági és a fizikai tulajdonjog elkülönül, és sze-
rintünk a fizikai tulajdonjog birtokosának 
kell a vagyonadót fizetnie, mivel az adott 
vagyontárgy hasznát ő élvezi. Ha erről nem 
sikerül meggyőznünk a Pénzügyminisztéri-
umot, az drágíthatja a konstrukcióinkat.

Mi dönti el, hogy ebben a változó szabályozási környezetben, ■ ■■

s még inkább a súlyos válsághelyzetben mely lízingcég tud a töb-
biek fölé kerülni?

A számok azt mutatják, nincs nagy átrendeződés a piacvezetők 
között, a középmezőnyben már inkább, s ennek több oka van. Egy-
részt aki bizonyos szegmensekből teljesen kivonult, az anyavállalat 
döntése alapján tette ezt, s e döntések leképeződnek a piaci sorrend-
ben. Előremenekülési stratégiát senki nem választott, mindenki a 
saját kockázati étvágya alapján tud üzletelni. A verseny alábbha-
gyott, árverseny végképp nem jellemző most a piacon. Jóval körül-
tekintőbbek lettek a cégek, hosszabb ideig tart most egy kockázat-
kezelési folyamat, több információt kérnek be, több kérdés érkezik 
egy-egy ügylet kapcsán. Megjelent egy új fogalom is a lízingcégek 
életében: a portfóliómenedzsment.

A romló portfólióminőség és a lízingszolgáltatások iránti ■ ■■

kereslet drasztikus visszaesése mellett örülhet egy lízingcég, ha 
minimálisan is, de nyereséges tud maradni?

Nehéz ezt előre kiszámítani, de általánosságban azt mondha-
tom, a nyereséget a cégek többsége fenn tudja tartani, bár sok függ 
az árfolyamok alakulásától. Már az idei évet is segítheti az érték-
vesztési szabályok változása, negatív tényező lehet viszont, hogy a 
fogyasztóvédelmi direktíva értelmében 2010-től maximálni fogják 
a lezárási díjat. Ha ezt visszamenőlegesen vezetik be, az autópiacon 
jelentős veszteségek keletkezhetnek, itt ugyanis a futamidő elején 
egy összegben kifizetett jutalékok visszaírási lehetősége megszűnik, 
és ez akár több tízmilliárdos veszteséget is okozhat.

Az autófinanszírozás a válság egyik legnagyobb áldozata, ■ ■■

van-e olyan szegmens, amely viszont sikertörténet lehet a köz-
eljövőben?

Ilyen az IT-szektor, amely a lízing szempontjából egyelőre niche 
piacnak tekinthető, pedig hatalmas lehetőségek állnak előtte, hisz 

csak a hardvereladás 3-400 milliárd forintra tehető évente. Nyu-
gaton finanszíroznak szoftvert is, ennek alapján 600 milliárdos is 
lehet a piac. A hazánkhoz hasonló méretű Belgiumban egy kisebb 
lízingcég is összesen 25-30 milliárd forintnak megfelelő összegben 
köt ilyen ügyleteket egy évben. A TITAN-program keretében mi is 
szeretnénk bemutatni, hogy IT-beruházást nemcsak készpénzből 
lehet megvalósítani, hanem lízingből is. Bérbeadóként, szolgáltató-
ként bizonyos állami beruházásoknál nagyobb teret tudnánk kapni, 
több forrást biztosítva ezzel a szektornak. Az univerzális szereplők 
nagy lehetőségeket látnak az IT-piacon, és vannak direkt erre az 
üzletágra specializálódott cégek is. Az ő feladatuk, hogy elmozdít-
sák a piacot a jelenleg jellemző 10 százalékos penetrációról.

Az autófinanszírozási piacon is lát még növekedési lehetősé-■ ■■

geket?
A magyar eszközfinanszírozási piac portfóliójában jelentősebb az 

autófinanszírozás, mint egy európai piacon. Ilyen szempontból elér-
tük, amit lehetett, sőt túl is teljesítettük. A jelenlegi 35-40 százalékos 
penetrációval helyén van az autófinanszírozási piac, és a finanszíro-
zási volumen csak az autóértékesítések fellendülése révén fog nőni.

A teljes lízingpiacot mi jellemezheti a következő években?■ ■■

 A csúcsidőszakok mögöttünk vannak, két számjegyű növeke-
dést nem várok. Ezermilliárd forint az a három éven belül elérhető 
célszám, ami egészséges piaci körülményeket feltételez. A gépek, 
berendezések arányának előretörését várom az autófinanszírozás 
rovására. A válság tanulsága, hogy egy finanszírozási piacon nem 
feltétlenül a növekedés határozza meg az eredményességet, sokkal 
inkább a kockázat. Kiderült, hosszú távon a konzervatív stratégiák 
válnak be. Eljött az igazság pillanata, mert a finanszírozás termé-
szete más, mint hogy eladom az árut, és már meg is képeztem a pro-
fitot. Mi akkor képeztük meg a profitot, amikor az utolsó lízingdíjat 
vagy a maradványértéket is kifizette az ügyfél. 


