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- KÖSZÖNETNYÍ LVÁNÍ TÁS -

Jelen doktori értekezés megí rása a gyakorló bankári teend k során felismert bankpiaci jellegzetességek
továbbgondolásából származik. Az értekezés központi eleme a hazai banktörténet bemutatása. A hazai
bankrendszerrel és a bankrendszer szerepl ivel kapcsolatos történeti szemlélet hiányára el ször dr.
Czabán János professzor úr hí vta fel a figyelmemet. Ráébresztett arra, hogy a közgazdaságtanon belül
a bankrendszer elemzése nem állhat meg a bankrendszer 1990-es években lezajlott
privatizációjának vagy konszolidációjának vizsgálatánál, hiszen mindennek sokkal mélyebben rejl
gyökerei vannak vagy lehetnek. A kutatási munkám során meggy dhettem róla, hogy mennyire
érdekfeszí t  is lehet a gazdaságtörténeti kutatás és a hazai banktörténet milyen általános adalékokkal
szolgál a mai fejlemények megértéséhez. Köszönettel tartozom a professzor úrnak azért a lelkiismeretes,
alapos és konzekvens  felkészí tésért és iránymutatásért, amelyet kutatási témavezet ként a doktori
értekezés elkészí tése közben folyamatosan biztosí tott. Hálával tartozom az értekezéssel kapcsolatos
kritikai és segí t  szándékú észrevételeiért, a bankrendszerrel kapcsolatos sokéves bankári
tapasztalatából származó bölcs tanácsaiért és a kutatási munkához nyújtott általános támogatásáért
Endr di Györgynek az OTP Bank Rt. vezérigazgató-helyettesének. Mint a bankpiac hosszú évek óta
vezet  pozí ciókat betölt  személyisége, számos olyan adalékkal szolgált számomra, amelyr l sem
kí vülállóként, sem gyakorló bankárként érdemi információm nem lehetett volna. Köszönettel tartozom
továbbá dr.Ví gvári Andrásnak és prof.dr.Barta Imrének az opponensi feladatok elvállalásáért és azért
a szakmai segí tségnyújtásért, amely az általuk elvállalt funkcióban el í rt feladatkörön messze
túlmutatott. Mindketten olyan tudományos el képzettséggel rendelkez  bankszakemberek, akik sokéves
bankvezet i tapasztalatuk révén is érdemi segí tséget voltak képesek nyújtani a magyarországi
bankrendszer minél alaposabb, átfogóbb igény  elemzéséhez. Tudományos ismereteik megosztása
mellett hosszú évekig gyakorló bankárként a hazai banktörténet két legintenzí vebb és legbonyolultabb
intervallumáról tudtak olyan értékes információkkal és tanácsokkal szolgálni, amely a banktörténeti
kutatásom alappilléreivé váltak. Tudományos publikálási tapasztalataik pedig igen nagy segí tséget
jelentettek a doktori értekezés minél konzekvensebb szerkezeti felépí tésének megvalósí tásához és egy
koherens stí lus eléréséhez. Köszönettel tartozom továbbá dr.Vékás István professzornak a hazai
bankrendszeren belül a legutóbbi évtizedben megjelent pénzügyi intermedierekkel kapcsolatos
értelmezéséért és a bankrendszer 1990-es években megfigyelhet   jelenségeivel kapcsolatos segí t
szándékú megjegyzéseiért, valamint dr.Bozsik Sándornak a témával kapcsolatos kritikai észrevételeiért
és az azzal összefügg  érdekfeszí t  vitákért. Ezek  a –témaköröm igen alapos ismeretét jelz - viták
számos részletkérdésre adtak választ és segí tettek a doktori értekezés logikai felépí tésében is. Hálával
tartozom továbbá prof. dr.Nagy Aladárnak azért a segí tségért, amit a tudományos kutatás
megszervezésének és technikájának ismertetésével és az ezzel kapcsolatos tanácsaival nyújtott. E nélkül
a segí tség nélkül nem lett volna lehetséges a kutatás effektí v megszervezése és a kutatási program
célszer  kidolgozása sem. Személyes példája és hite a tudományos igényesség és alaposság
fontosságáról ráébresztett arra, hogy kutatási munkám vezérfonala a tudományos alázat és igényesség
kell, hogy legyen. Munkám során ezért a legnagyobb figyelemmel a banktörténet korai elemzésével
foglalkozó nagy el dök által felállí tott normák és hagyományok tiszteletben tartására voltam.
Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom magának a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán akkreditált Ph.D. program vezet inek azért a tudományos keretnek a lehet ségéért, melyben a
hazai bankrendszeren belül a kereskedelmi bankok történetét, összefüggéseit tudományos alapossággal
kutathattam.

Salgótarján, 2000. szeptember 15.
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„ Abban a tá rsadalomban, ahol a banká r-
é s a kö zgazdá sz szakma nagy
megbecsü lé snek ö rvend, ott biztosan
rendkí vü l nagy baj van.”
(Ch. de Montesquieu)

- BEVEZETÉS -

Doktori értekezésemben egy olyan feladatot vállaltam fel, amely a közgazdász társadalomban egyszerre
rendelkezik régi gyökerekkel ugyanakkor pedig mint tudományág gyakran nem megfelel en elismert. A
banktörténeti kutatásról van szó, amely felöleli a bankok történetét és a bankelmélet történeti
fejl désének a vizsgálatát is. A banktörténet nem csak a hazai szakirodalomban, hanem általában
az európai közgazdaságtani publikációkban is csak mint a gazdaságtörténet egy mellékszála,
epizódja jelenik meg. Ebb l következ en a banktörténeti kutatások is gyermekcip ben járnak még, ami
viszont hihetetlenül érdekfeszí t  és tanulságos lehet ségek megismerését teszi lehet vé azon kutatók
számára, akik mégis rászánják magukat, hogy egy-egy ország vagy térség bankrendszerének fejl dését
és az arra ható tényez ket megvizsgálják és amennyiben van, azokból következtetéseket is vonjanak le.
A legutóbbi évtizedben úgy t nik, hogy a bankok felértékel dött gazdasági szerepe lehet séget teremtett
arra, hogy a banktörténeti kutatás, mint a  közgazdaságtan egyik tudományága és egyben mint a
gazdaságtörténeti kutatások alágazata, egyre nagyobb elismertséget szerezzen és önálló, elismert
kutatási területként tiszteletet és érdekl dést ví vjon ki magának.1 A banktörténeti kutatási terület, mint
elismert önálló tudományág annyira új felfedezés, hogy még Nyugat-Európa fejlett t ke- és bankpiaccal
rendelkez  társadalmaiban is csak az 1950-es években indult jelent sebb fejl désnek, de igazi
elismertséget csak a legutóbbi évtizedben nyert. A kérdéssel foglalkozó szakért k közül Houtman
deSmedt a banktörténetet a hitel- és bankügy fejl désével foglalkozó összetett tudományágként
határozta meg2. Azt hiszem ez érthet  is, hiszen alapvet en vagy az intézmény oldaláról közelí tünk a
kérdéshez (és ekkor institucionális kutatási területet épí tünk fel) vagy pedig az adott intézmények
speciális feladataiból és szerepköréb l indulunk ki (ekkor pedig a gazdaságtörténet tudományágaként
fogjuk fel a kérdést). Magam jelen doktori értekezésben az utóbbi megközelí tést fogadtam el és annak
szellemében vizsgáltam a hazai bankszektor történetét, fejl dését és az abból nyerhet
következtetéseket is ebb l a megközelí tésb l értékeltem. Tettem ezt azért, mivel az els  szemléletmód
megí télésem szerint Magyarországon a kutatásokban nem érvényesí thet  megfelel  effektivitással,
éppen a hazai bankpiac viszonylag kés i történeti fejl dése és az életképes és megfelel  piaci er vel
rendelkez  pénzintézetek korlátozott száma miatt. A szerz  a fenti lexikonfejezetben a banktörténeti
kutatásokat négy csoportra bontotta: régiótörténet, személytörténet, pénz- és hitelügy átmeneti története
és a modern kereskedelmi bankok története. Véleményem szerint  a banktörténeti kutatások még
olyannyira a kezdeteknél tartanak, hogy az ilyen megkülönböztetésekre nincsen lehet ség és az
mindenképpen er ltetetté válik. A pénz- és hitelügy történetének elemzése egy olyan átmeneti
tudományos vizsgálódási terület, amely csak részben érinti a bankpiacot. Ezen belül a hazai pénztörténet
részleteiben is igen alaposan kutatott és feltárt, azonban a hitelügy vizsgálata alapvet en két id szakra
bontható: a XIX.sz. hiteltörténetére és a gazdasági rendszerváltást követ  kétszint  bankrendszer
kialakulásától napjainkig tartó id szakra. A személytörténet az adott bankpiacon a banktörténetben
meghatározó jelent séggel bí ró individuumokon keresztül közelí ti meg az adott bankrendszer történetét.
A jelen doktori értekezésben a tevékenységb l adódó speciális funkció oldaláról való közelí tést
kiegészí ti a regionális elemzés igénye. Megközelí tésemben ez a hazai bankpiacot jelenti. A hazai és
az elérhet  külföldi szakirodalom áttanulmányozását követ en arra a következtetésre jutottam, hogy a
hazai bankpiac szerepl inek és történetének vizsgálata nagyon töredezett, azonban ez logikailag
következik egy olyan társadalomban, ahol több olyan hosszú történeti intervallummal
találkozunk, amelyben a bankrendszer szerepl inek a funkciója degradálódott és átértelmez dött.
A hazai szakirodalom banktörténeti szempontból kutatásaim szerint kettészakadt egy, a bankpiacunk
kezdetét l a XIX.sz-on keresztül a XX.sz.közepéig í vel szakaszra, valamint a kétszint  bankrendszer
kialakulása óta eltelt id szak fejleményeire. A bankárkodás, mint önálló szakmai terület illetve
szolgáltatási ág keletkezésével, korai determinációival, valamint a monobank szisztéma szerepével,

1 A banktörténeti kutatásokat összefogó egyik legismertebb szervezet az European Association for Banking
History.

2 Houtman deSmedt, Helma [in: North, M.: Pénztörténeti Lexikon Perfekt Kiadó Bp., 1998.] a banktörténet
fogalmáról í rt fejezetben megfogalmazottak.
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sikereivel és kudarcaival ritkán foglalkoznak. Pedig véleményem szerint a mai hazai bankpiac
sajátosságai meghatározható determinációkkal bí rnak, amelyek nagyon régi gyökerekre vezethet k
vissza.
Doktori értekezésem témájaként a hazai kereskedelmi bankok szerepének változását, a hazai
pénzintézeti rendszerben betöltött súlyuk fejl dését, történeti áttekintését és napjaink változásainak
vázlatos bemutatását, értékelését választottam. A megfogalmazásban az is benne van, hogy a gazdasági
szerep és a funkció történeti korszakonként változott. Ezért érdekes számomra a hazai bankpiaci
struktúra és azon keresztül a hitelezési mechanizmus struktúrájának a kutatása. Jelen doktori értekezés
lényegi tárgyalása el tt két fogalmat már most, a bevezet  részben tisztázni kell. Az egyik a
hitelmechanizmus, a másik a kereskedelmi bank fogalma. Az általam leegyszer sí tve
hitelmechanizmusnak nevezett jelenség azt mutatja meg, hogy az adott korszakban a
kereskedelmi bankok mennyire voltak képesek megfelelni eredeti klasszikus funkciójuknak és
ezáltal a gazdasági struktúrán belül milyen pozí ciót foglaltak el. A kereskedelmi bankot
értekezésemben a klasszikus fogalmi kategóriaként, nem pedig az aktuális és hatályos hitelintézeti
törvény kodifikálása szerint határozom meg. Ez jelen doktori értekezés céljából és szemléletmódjából
következik. Az értekezés során majd pontosan kiderül, hogy annak központi eleme az ún. KHM
szemléletmód. Ezen megközelí tés viszont bizonyí thatóan a banktörténetünk immanens jellemz je,
amelyet a legutóbbi években fokozatosan elnyom a gazdaság minden szegmensében érzékelhet  egyfajta
tulajdonosi szemléletmód. Ebb l a logikából kiindulva a kereskedelmi bank jelen doktori
értekezésben a bankfejl désünk kezdetén kialakult speciális funkcionális megkülönböztetést
jelenti, azaz kereskedelmi bank alatt az altruista és filantróp elvet, filozófiát nélkülöz , tisztán
hitelezési céllal létrejött pénzintézetet jelöli. Felhí vom a figyelmet arra, hogy ez nem mindenben felel
meg a mai törvényi szabályozás definiálta kereskedelmi bank fogalmának. Í gy tehát amikor
kereskedelmi bankszektorról esik szó az értekezésben, akkor funkcionális megkülönböztetést teszek és
olyan pénzintézetr l beszélek, amelynek kizárólagos illetve els dleges (meghatározó) tevékenységi
területe a klasszikus hitelezés.
A téma kiválasztásának indikációit több tényez re, motiváló faktorra tudnám bontani: a hazai
pénzintézeti rendszer gazdasági rendszerváltás utáni vagy a kétszint vé válás utáni történetét
feldolgozó, lényegében leí ró dolgozatok száma elég jelent s; ezek a dolgozatok azonban eléggé
egyoldalúak. Tapasztalataim szerint a bank-, illetve pénzintézeti rendszer kezdetekt l értelmezett
történeti áttekintésére nagyon kevés szerz  vállalkozott ezidáig. Érdekes a téma azért is, mivel
napjainkban egyre inkább látható, hogy  pénzintézeti rendszerünk fokozódó mértékben heterogénabbá
válik, megjelennek az alternatí v pénzügyi szolgáltatók, azaz igen tággá válik a pénzügyi intermedierek
palettája. Ezen belül azonban, véleményem szerint, kiemelked  szerepe van a kereskedelmi bankoknak
(commercial banks), hiszen ezen tí pust tekinthetjük a bankok klasszikus mintájának és a mai magyar
szabályozás szerint értelmezett teljes tranzakciós jogosultsággal rendelkez  bankoknak.
Harmadik elemként emlí thetem meg azt a nemzetközi viszonylatban is terjed ben lév  véleményt, amely
– kapcsolódván a fenti pénzügyi intermedierek versenyhelyzetéb l lesz rt tanulságokhoz – a
kereskedelmi banki üzletág csökken  szerepét és fontosságát véli felfedezni vagy ilyen scenáriót vázol
fel3. Kimutathatónak tartom azonban, hogy a hazai bankrendszer ezzel ellentétben még nem ért el arra a
fejl dési fokozatra, amikor az alternatí v pénzügyi intermedierek szignifikáns mérték  vetélytársaknak
lennének tekinthet k. A mai magyar gazdaság motorja, a gazdasági fellendülés alapja a bankrendszer
lehet. A hazai bankszektorral kapcsolatosan számos nézet látott már napvilágot: némelyek bankokráciát
emlegetnek, illetve annak „rémével” fenyegetnek, mások tudni vélik, hogy Magyarország túlbankosí tott.
Ugyancsak mások kimutatják, hogy hazánkban az egy f re jutó pénzintézeti fiókok száma európai
viszonylatban kevésnek mondható. Ezt a fajta ambiguitást alapvet en a bankrendszerünk mennyiségi
szemlélete indukálja. Megí télésem szerint a bankokrácia kialakulása semmiféleképpen sem fenyeget,

3 Michell,B-Mester,L.J.[1996] tanulmánya rámutat arra, hogy ez a tendencia az USA pénzpiacán a 90-es
években általános. Ezzel szemben Vennet v.d., R.[1997] tanulmányában az európai bankpiacra érvényes
–az USA bank- és pénzpiacaitól eltér – sajátosságokra mutat rá. A hazai bankpiacon szerepüket
szemlélteti többek között Vékás,I. [1999] tanulmánya.
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tekintetbe véve, hogy a bankok hitelez i érdekeit ma még  csak igen korlátozott jogi és egyéb közvetlen
vagy közvetett eszközrendszer védi.
Ett l eltekintve a fenti felvetésekben külön-külön – és néhol eltér  tartalommal – mindenkinek igaza van.
A túlbankosí tás ténylegesen megfigyelhet  jelenség4, azonban els sorban a szolgáltatások szintjén: a
bankok által kí nált szolgáltatások köre, azok elérhet sége, az ügyfélkapcsolat rugalmassága, a banki
ügyintézés gyorsasága, valamint a fontosabb üzleti partnerek körében egyre kiemelked bb szerepet
játszó offer-package hiánya, illetve nem megfelel  elterjedése tekinthet  ezen probléma legjobb
jelz jének. A magyar bankrendszer permanens polarizációjának jeleként természetesen (?!) minden, a
bankszektorra vonatkozó banktörténeti szakaszokra vonatkozó megállapí tás esetén különbséget kell
tennünk (illetve ma már í gy fogalmazhatunk: különbséget kellett tennünk) az állami tulajdonú és a
vegyes vagy csak külföldi tulajdonban lév  pénzintézetek között. Utóbbiak olyan rögzült bank- és
szolgáltatási kultúrával rendelkeznek, amely a nemzetközi pénzügyi életben egyre inkább terjed all-
finance hazai adekvát visszatükröz désének tekinthet . Ennek a szolgáltatási irányvonalnak a
rögzülését, illetve szilárdulását bizonyí tja John [1984] tanulmányában, amely szerint a bank és ügyfél
közötti kapcsolat és a kapcsolattal szemben tanúsí tott pozití v attit d csökkent(het)i az ügyfelek
opportunista viselkedésre való hajlandóságát.
Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy – legalábbis elméletileg – a pénzintézet mindössze egy – bár
speciális – vállalkozási forma. A bankok számát a jogi szabályozás engedte kereteken túl els sorban a
betétesek bizalma és a betétben elhelyezett pénz volumene határozza meg. Ez viszont egyértelm en
versenyhelyzetet jelent. Azt tehát, hogy egy piacgazdaságban sok-e vagy kevés a bankok és
pénzintézetek száma, azt ezen a „piacon” is a kereslet-kí nálat determinálja. Úgy vélem, hogy a
hazai gazdaság tartós növekedési pályára állí tásának alapfeltétele a bankrendszer fejl dése, a pénzügyi
infrastruktúra modernizációja. Ezalatt azt értem, hogy Magyarországon a bankokat a fejlett ipari
országokban már megszokott szerepkörükbe kell visszahelyezni.  Úgy t nik azonban, hogy ezt az állami
tulajdonú bankok – az állam rossz gazda volta miatt – öner l nem képesek, illetve nem voltak képesek
elérni, ezért számukra a megoldást a bankprivatizáció konzisztens végrehajtása jelenthette. A
bankprivatizációt jelen doktori értekezésem elkészültével párhuzamosan már lezártnak lehet tekinteni.5

A pénzintézeteknek ugyanakkor támaszkodniuk kell arra a több, mint 150 éves tradí cióra,
amelyet a bankel dök  alakí tottak ki: éppen ezért a jöv betekintés megalapozásához feltétlenül
szükségesnek tartom, hogy ismerjük azt is, milyen gyökerei vannak a magyar bankrendszernek.
Ebb l következ en jelen dolgozatom egyik célja az önálló magyar pénzintézetek létrejöttének és máig
tartó fejl désének rövid áttekintése. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ekkora témakört nem
lehet minden részletében és a teljesség igényével jelen dolgozatban feldolgozni, azonban ez nem is lehet
cél. Jelen doktori értekezés célkit zése tehát egy olyan vázlatos történeti kép bemutatása, amely
ráébresztheti az olvasót, hogy Magyarországon az I. világháború el tt vagy akár a II. világháborút
megel en is aktí v bankpiac létezett, azonban az abban elszenvedett történeti (szakmai?!) törés és a
bankkultúra, valamint a bankkapcsolatok mintegy negyven éves elhanyagolása vezetett odáig, hogy
mintegy tí z éve hazánkban szinte a semmib l kellett egy m köd képes bankrendszert teremteni. Ha
pedig az el bbieket is figyelembe vesszük, akkor talán már másképpen is értékelhetjük a 90-es évek
magyar bankkonszolidációs jelenségét. Az 1946-1947-es államosí tások ugyanis egy nehezen és kés n
megkezd , folyamatában többször megakadó, megí télésem szerint intermittens fejl dési folyamatot
szakí tottak meg. Ennek során a pénzintézetek száma egyes id szakokban rekordsebességgel
sokszorozódott meg, amelyet meghatározó méret  „tisztulási periódus” követett; ezek után azonban a
bankszektor mindig valamely tényez jében magasabb szintr l folytathatta növekedését és b vülését.6 A
pénzintézeti rendszerben végrehajtott államosí tás hatásait azonban mind a mai napig lehet érezni:

4 Tökéletesen egyetértek Pete [1999] tanulmányával, mely szerint a (bels )bankpiac is a szabadverseny
feltételeinek van kitéve, ezért logikai értelemben nem lehet err l a fogalomról beszélni.

5 Bizonytalansági faktorként csak a mindenkori kormányzat bankpolitikáját kell figyelembe venni pl.
újraállamosí tás (ld. Postabank Rt.). Vitára adhat alapot, hogy a tulajdonosi viszonyok változását meddig
lehet privatizációként figyelembe venni.

6 ld. Vargha,Gy.[1896], valamint Szádeczky-Kardoss,T.[1928] m veit, melyek kritikus hangnemben, az
akkori szempontok alapján mutatják be a korabeli hitelintézeti rendszert.
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véleményem szerint a bankszektor strukturális és az ezzel integráltnak tekinthet  kulturális és szakmai
gondjainak nagy része a monobank-szisztémára, a továbbiakban pedig az állami tulajdonlásból
levezethet  nem megfelel  tulajdonosi szemléletre és érdekérvényesí tésre vezethet  vissza.
Elképzelésem szerint a diakronikus megközelí tésmód alapjaiban jellemzi jelen doktori értekezést, mely
nem korlátozódik csupán az els  nagy történeti dimenzió felvázolására; a disszertáció megí rásához a
diakronikus alapokra épí tett funkcionális elemzés addicionális kí sérlet, mely azonban nem lehet
független, ahistorikus. A másik dimenziót a kétszint  bankrendszer kialakulásától napjainkig
tartó id intervallumban a kereskedelmi bankok szerepének értelmezése képezi. Az elmúlt években
a szakirodalomban is egyre inkább elterjedt az a nézet, miszerint a kereskedelmi bankok pénzügyi
intermediációja csökken; ezt az alternatí v pénzügyi közvetí t k által generált fokozódó
versenyhelyzettel magyarázzák. Az elmúlt évtized természetesen legfelt bb jelensége az általam
vizsgált szegmensben a külföldi szakmai tulajdon egyre dominánsabb szerepe. Ennek a szerepnek a reális
értékelésére, megfigyelésem szerint, azonban a mai napig nem került sor. Jelen dolgozat a fenti két
dimenziót egymás után és részben párhuzamosan vezeti végig a kereskedelmi bankok történetének
id sí kján.
A történeti vázlatot követ en a dolgozatban a következ  munkahipotézis-megközelí tések felállí tásával
kí sérlem meg a hazai kereskedelmi bankok szerepét és helyzetét értékelni:
(a) a hazai kereskedelmi bankszegmens fejl désének történelmi távlatában megí télésem szerint mindig

is szignifikáns szerepe volt a külföldi szakmai befektet knek, a külföldi t kének; állí tom, hogy  a
napjaink kereskedelmi banki tulajdonosi struktúrája nem egyedülálló jelenség – olyannyira nem,
hogy állí tásom szerint annak történelmi hagyományai vannak; a kereskedelmi bankok szegmensében
az újrainduláshoz mindig külföldi t kére volt szükség;

(b) második állí tásom szerint a hazai pénzintézeti rendszer immanens fejl dési jellegzetességét négy
dimenzióban lehet összefoglalni és ezeket blokkokra bontva releváns modelleket kapunk, melyek
megfelel en jellemzik a hazai pénzintézeti rendszert;

(c) harmadik munkahipotézisként azt szeretném bizonyí tani, hogy a hazai bankrendszer teljesí tménye
nem határozható meg adekvátan és egyértelm en a monetarizáltsági7 szinttel: bizonyí tani
szeretném, hogy a szakért k többsége által kimutatott banki aktivitásnál Magyarországon a bankok
szerepe szignifikánsabbnak tekinthet ;

(d) feltételezem, hogy  a hazai bankrendszer hatékonysága nem els sorban a külföldi tulajdonosok
megjelenésével van összefüggésben: a banki teljesí tmény sokkal szorosabb összefüggésben van a
hitelaktivitással;8

(e) következ  munkahipotézisem, hogy a hazai bankok teljesí tményét meghatározó mértékben nem
javí totta a külföldi szakmai befektet k megjelenése; a bankrendszer hatékonysága és teljesí tménye
a rendszerváltás óta is folyamatosan hatékonysági hátrányban van: ennek okai els sorban
institucionálisak (melyet kidolgozandó általános bankmodellemben institucionális reziduumként
definiáltam).

Mindezen fenti hipotézisek a tudományos kutatás kiindulási alapját jelentették. Munkahipotéziseimet
fokozatosan vetettem össze a kutatási munka során mutatkozó eredményekkel, melynek következtében
egyes hipotézisek elvetésre, mások módosí tásra kerültek.9 A jelen doktori értekezés eredményeit
részben a kapcsolódó Tézisfüzet, részben természetesen maga a disszertáció tartalmazza.  A
bankkutatás tudományos igény  szakirodalma els sorban a nemzetközi és a fejlettebb bank- és t kepiaci
országok bankrendszerének banküzemi m ködésére és annak makroszint  kapcsolódásaira összpontosí t.
A hazai szakirodalom ugyanakkor elég mostohán kezeli a bankrendszert és inkább csak az ott
érvényesül  versenyhelyzetnek az elemzésével foglalkozik. Megí télésem szerint ugyanakkor a
bankszektor m ködése, eredményei, problémái és fejl dési lehet ségei (veszélyek és kihí vások) nem

7 A monetarizáltságot a szakí rók egységesen használják, bár torzí tottságát nagyon gyakran elismerik [ld.
Várhegyi, 1998., Ví gh-Mikle, 1999., Mosolygó-Nagy, 1998., Mér , 1998.].

8 A hitelaktivitást jelen dolgozatban az ügyfélhitelek mérlegf összegben képviselt arányának feleltetem
meg, amely mint kés bbiekben kimutatásra is kerül, nem adekvát a monetarizáltság szintjével.

9 A hipotézisek folyamatos korrekcióját részletesen bemutattam a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán 2000 júniusában lezajlott munkahelyi vitában.
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korlátozódnak csak és kizárólag erre a körre, hanem az aktí v és passzí v bankm veletek révén
interaktí v hatás mutatható ki a szegmens gazdasági környezetével, illetve annak szerepl ivel.
Mindezekb l számomra az következett, hogy sokkal nagyobb tudományos alapossággal vizsgáljam meg
a bankpiac alapvet  elemeinek, a kereskedelmi bankoknak a hazai történetét és szerepét. Alátámasztja a
kutatási területnek a fontosságát az a tény is, hogy az elérhet  szakirodalom, megí télésem szerint,
érdekes módon csak és kizárólag - az én terminológiámban - tulajdonosi hatékonysági szemlélet
oldaláról közelí ti a kérdéskört, mí g a kereskedelmi bankok hazai helyzetét sokkal több oldalról is lehet
és szükséges elemezni. A hazai kereskedelmi bankszegmens els sorban a bank- és  adóskonszolidáció,
valamint a bankprivatizáció keretében került az érdekl dés középpontjába. A kereskedelmi bankok
piaci kihí vásoknak megfelel  hatékony m ködését a piac egyéb aktorai evidenciaként kezelték, éppen
ezért járt alapvet  hatásokkal és következményekkel a bankok t keerejének megrendülése. A kutatási
munkám során a hazai és külföldi szakirodalom igen széles körét tanulmányoztam és azt tapasztaltam,
hogy a banktörténet kérdését a témával foglalkozó, vagy azt érint  szakirodalom is mostohán kezeli:
nagyon értékes kortörténeti dokumentumok és els sorban a legújabb kori fejleményeket taglaló
publikációkat figyelhetünk meg és hiányzik ezek kontinuitásként való átfogó (rendszerszemlélet )
kezelése10.
A doktori értekezésemnek ezért els rend  feladataként, céljaként határoztam meg a hazai
kereskedelmi bankszegmens történetének átfogó, komplex bemutatását. Ez magában foglalja a
kérdéskör -megí télésem szerint- választópontjaként felfogható szemléleti kérdés megformulázását is.
Ez a fajta szemléletmódbeli és értelmezési különbség eredményezheti, hogy mí g a bankrendszer
történetével foglalkozó legavatottabb szakért k is [Várhegyi,1995.; Botos, 1994; Jirkovsky,1945] azt
abruptí v folyamatként kezelik, addig jelen dolgozatomban megí télésem szerint mer ben új
felfogásban adjunktí v folyamatként értelmezem.
A doktori értekezés másik célkit zése ezzel összefüggésben a kereskedelmi bankok m ködésével
kapcsolatban egy újfajta szemlélet kialakí tása: a dolgozatban bemutatom, hogy nem csak a hazai, hanem
a külföldi szakirodalom is kizárólag két f  áramlatra választható szét:
(a) az els  irányzat terminológiámban a tulajdonosi hatékonyság-modellnek nevezhet ; ennek

jellemz je, hogy a bankok hatékonyságát és aktivitását az eredményekben és annak különböz
kategóriáiban mérik – ez a szakirodalom által mindenhol hangsúlyozott hibához vezet: vagyis
el térbe kerül a banknak egy speciális vállalkozásként való kezelése [Mester, 1992; Dollar-
Baumol-Wolff, 1988];

(b) a másik irányzat viszont mikroszint  bankkutatásként definiálható és a banküzemi kérdésekkel
foglalkozik.

Doktori értekezésemben tehát kí sérletet teszek arra, hogy a kereskedelmi bankok m ködését egy
„meglep ” fordulattal a banki oldalról vizsgáljam: mint gyakorló bankár úgy vélem, hogy nem
haszontalan egy gyökeresen új, ún. klasszikus banki szemlélet kialakí tása és annak értelmezése. A
doktori értekezésem harmadik és egyben talán legfontosabb célkit zése a fenti két cél alapján a
klasszikus banki szemléletnek megfelel  hatékonyságfogalom implikálásával a kereskedelmi banki
hatékonyság egy teljesen új megközelí tés  komplex mér számának a bevezetése a bankszakmai
elméletbe.
A fenti célok azonban nem lehetnek csupán elméletiek és öncélúak, ezért a hazai bankrendszer utóbbi
négy évében közkelet vé és egyúttal adekváttá vált felfogást jelen dolgozatban tesztelem: kimutatom,
hogy a hazai kereskedelmi bankok külföldi tulajdonosi háttere által az általam kidolgozott ún. klasszikus
banki szemléleti modell révén egyértelm en mérhet  hatékonyságot viszonyí tási bázisként elfogadva,
a külföldi banktulajdon korántsem tekinthet  szignifikánsan hatékonyabbnak a hazai tulajdonú
bankokénál. Az el bbi gondolatsorra épül a doktori értekezésem negyedik célkit zése.

10 Jirkovsky [1928] és Szádeczky-Kardoss [1928] vagy Botos [1994] és Fáy [1990] m vei a banktörténetet a
kezdetekt l az 1900-as évek közepéig dolgozzák fel; többek között Várhegyi [1998] rendkí vül tartalmas
és precí z, alapos m ve a rendszerváltástól (kétszint  bankrendszer kezdetét l) érvényes történeti szakasz
bemutatására vállalkozik. A két id sí k összekapcsolása nem történik meg.
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Végül, de nem utolsósorban kí sérletet teszek a modern hazai kereskedelmi bankszegmensre használható,
megfelel  magyarázó er vel bí ró komplex bankmodell felállí tására, amely integrálja a dolgozatom
vezérvonalát jelent  komplex bankhatékonysági mutatót az ún. tulajdonosi szemléleti-modellel.
A dolgozat szerkezetének kialakí tásakor értelemszer en adódott, hogy szerepeljen külön a banktörténeti
vizsgálódás és annak eredménye, valamint a kétszint  hazai bankrendszer kialakulása óta eltelt id szak
bemutatása és annak hatékonysági elemzése. Az opponensi véleményeket is mérlegelve ezért az
értekezés struktúrája egy banküzemtani bevezet  résszel indul, amelyben a banktani alapokat
ismertetem. Ennek a résznek a tartalma nem jelent újdonságot, azonban a kereskedelmi bankszegmens
banktörténeti bemutatásának annyira integráns része, hogy annak szerepeltetésére eddig mindenki
felhí vta a figyelmemet. Ez a banküzemtani alapvetés ezért nagyon röviden, jelzésérték en foglalkozik a
banktan bankelméleti részével. A banktan, mint tantárgy két részre bontható: a banküzemtanra és a
bankügylettanra. Ez utóbbi a klasszikus és modern banktevékenységek ismertetésével foglalkozik, amely
–megí télésem szerint- semmiféleképpen nem szükséges része jelen doktori értekezésnek. A
banküzemtan azokat a kérdéseket öleli fel, amelyek a bankoknak a gazdaságban betöltött szerepére,
funkciójára vonatkoznak, ezért erre épülhet fel a bankszegmens történeti szerepének elemzése is.
Mindezek alapján jelen disszertáció alapvet en két f  tartalmi egységre bontható: az els  tartalmi
egységben a kereskedelmi bankok hazai történetének vázlata és az adjunktí v banktörténeti modell
értelmezése található, mí g a másik nagy tartalmi részben a legújabb kori banktörténet elérhet
adatbázisa alapján a hatékonysági mutató formulázása és a bankmodell kidolgozása történik.
A doktori értekezés megí rásához felhasznált szakirodalmi és publikációs bázist két részre kell bontani:
§ a banktörténeti irodalomról els sorban le kell szögezni, hogy az én terminológiámban abruptí v

szemlélet  m vekr l van szó, amelyek azonban az adott korszakot igen alaposan elemzik. Ebben a
tekintetben az 1945 el tti korszakra vonatkozóan alapm nek meghatározható [Jirkovsky, 1945;
Szádeczky-Kardos, 1928; Botos, 1994; Alföldi, 1928] irodalom közül ki kell emelnem Jirkovsky, S.:
A magyarországi pénzintézetek története [Bp., 1945.] kortörténeti alapm vét. Ez a könyv olyan
hihetetlen precizitással, empátiával és korrektséggel tárgyalja az adott korszak bankrendszerének
sajátosságait és jellemz it, amely véleményem szerint példaként szolgálhat a mai kor bankárjai
számára is. A m  nagy hatással volt nemcsak a doktori disszertációm hangvételére, hanem
megí rásának mozgatórugója is volt egyben.

§ A disszertáció másik vonulatának elméleti hátterét „sajnos” nagyrészt a külföldi szakirodalom
jelentette. A hazai szakirodalom és publikációs bázis ugyan igen terjedelmes, azonban vagy pusztán a
külföldi szakirodalom interpretációja vagy banküzemgazdasági kérdésekkel foglalkozik. Mint arról
már volt szó, a banküzemgazdasági (vagy bankügylettani) kérdéskört nem tekintem a jelen dolgozat
céljának, ezért bár áttanulmányoztam azt, nem tekinthetem disszertációm elméleti hátterének. A
második nagy része az elméleti háttérnek a bankrendszer egészének különböz  relációkban
értelmezett hatékonyságával és aktivitásával függ össze. Az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó elmélet
kiváló összefoglalását adja Santomero [Santomero, 1996.], amely azonban a kereskedelmi banki
szegmens aktivitását egy végtelenül rugalmas piacot feltételezve az ún. tulajdonosi szemléleti modell
alapján vizsgálja.

          1.sz.ábra
            Bankmodellek csoportosí tása11

11A bankmodellek  csoportosí tását ld. Santomero [1996] tanulmányában; a transzformációs modellág az
általam vizsgált szemléleti megközelí tésmód miatt másodlagos, mí g a forrásmodellek t keszerkezeti- és
betétmodelljei már sokkal érdekesebbek lehetnek.

Bankmodellek

Transzformációs
Kétoldalú

Forrás

Diverzifiká ció s Eszk.érté

k

Betét keszerkezet

Tartalék Portfolió
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A fenti modell-kategorizálás alapvet en eszköztranszformációs és forrásoldali irányzatra bontható,
melyek között a választóvonalat a betéti kamatok figyelembevétele jelenti. A doktori értekezésem
elméleti megalapozását azonban ezen belül két felfogás komplexitása képezi:
§ Leland és Pyle [Leland-Pyle,1977.] az ún. forrásmodell képvisel iként a vállalkozási t keszerkezeti

elemzésekhez hasonló kategóriát állí tott fel a bankokra is, amikor a bank aktivitását a t ke/saját
ke arány nagyságára vezette vissza. Ez a modell egy olyan hatékonysági értelmezésként fogható

fel, amely a banki m ködés nyereségességével méri az aktivitást és teljesí tményt. Ez az én
szemléletem és felfogásom szerint túlzott leegyszer sí tése a banki m ködésnek, hiszen
egyértelm en csak a profitszintet, mint mér számot alkalmazza, azonban már a mérlegszerkezetre
épí t.

§ Desmukh [Desmukh et al., 1983.] a hitelkockázat és a döntési folyamat integrálásával aktualizálja a
bankmodelleket, azonban számomra fontosabb, hogy megközelí tésükben a tipikus bankot két
szerepkörrel ruházzák fel (eszköz-átalakí tó és bróker). Ezzel el is jutunk az ún. kétoldalú
modellekhez, melyek már nem csak az eszköz-transzformációban vagy forrásallokációban látják a
banki funkciót, hanem ezt a fajta  sematikus gondolkodásmódot mintegy dinamizálják az alapvet
kockázati tényez k párhuzamos és egymással összefügg  figyelembevételével (mely irodalom
kedveli a duration és immunizációs technikák alkalmazását).

Rendkí vül érdekes következtetések és tapasztalatok levezetésére alkalmas Jayaratne-Morgan
betétmodellje [Jayaratne-Morgan, 1997.]12. Modelljük formulázása során egy tényre és egy
paradoxonra épí tettek: az USA bankpiacát vizsgálva megállapí tották, hogy a banki források mintegy
75%-át ún. biztosí tott betétek alkotják. Ezen felismerésük után vizsgálni kezdték a banki hitelaktivitás
és a betétszint, illetve betétstruktúra közötti összefüggést. Ennek során azt a tételt állí tották fel,
miszerint minél lassabb a biztosí tott betétnövekedés, annál lassabb a banki hitelaktivitás növekedése.
Vizsgálatuk egyben annak a paradoxonnak a kimutatását eredményezte, hogy mí g az USA-beli
vállalkozások többségének aktivitása a nyereség visszaforgatására vezethet  vissza, addig a bankok
aktivitását a betétállomány és/vagy a cash-flow szint határozza meg. Ebb l következ en alapvet en
téves a bankoknak olyan mércékkel és fogalmi kategóriákkal való mérése, amelyeket a
vállalkozásokra, társaságokra (is) alkalmaznak. Ez a modellszemlélet felel meg a leginkább a doktori
disszertációm értelmezésének és terminológiájának, hiszen elhibázottnak tartom a banki hatékonyság és
aktivitás normál vállalkozási kategóriákkal való mérését és ezért teszek kí sérletet egy banki szemlélet
kialakí tására és egy komplex banki hatékonysági mutató kidolgozására. A disszertációm meghatározó
részét jelenti a fenti törekvésnek megfelel  mutató értelmezése és a hazai bankrendszerre való
implikálása, valamint ennek alapján egy általános bankmodell megfogalmazása. Ebben nagy segí tséget
jelentett számomra Jayaratne-Morgan bankmodellje, amelyben a hitelnövekményt (Li,t)  a
betétnövekmény (Di,t) és a hitelkereslet szintjének (Wi,t-1) függvényében határozza meg, melyhez
hozzávesz egy pontosan nem ismert ún. egyéb tényez t (εi,t-1) is.

Li,t = α0 + αi + α1Di,t + α2Wi,t-1 + εi,t-1

Ez a modell ilyen formában már elfogadhatóbb számomra, hiszen a banki tevékenység megí télését a
banki hitelaktivitással13 hozza összefüggésbe és nem a nyereség szintjével, illetve annak alakulásával. A
modell értelemszer en tartalmaz egyéb változókat is, amivel azokat a nem számszer sí thet  értékeket
közelí ti, amelyek a tapasztalatok alapján minden egyes bankpiac teljesí tményre hatással vannak.
Igen érdekes ugyanakkor, hogy az általánosan posztulált hipotézisre nem sikerült egyértelm en
megnyugtató teszteredményeket kimutatni. Ezt a megközelí tést gazdagí totta az ún. adverz szelekciós
bankelmélet [Stein, 1995.], amely a „jó” és „rossz” bank közötti információs különbség kamatfelárának
hatását és létezését bizonyí tja, mí g Bernake-Gertler [Bernake-Gertler, 1987.] tanulmányában

12Jayaratne-Morgan [1997] modelljét másképpen szakmai körökben UD-modellként is ismerik, amely a
közgazdaságtanban elfogadott határhaszon fogalmat implikálja a banki elméletbe.

13Jayaratne-Morgan [1997] modelljében is szerepel egy reziduum, valamint ún. fixált hatásfaktorok.
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kí sérletet tesz a bank t kestruktúrája és a hitelkockázat(ok) közötti explicit kapcsolat kimutatására
illetve egyes adatok alapján annak tesztelésére. A jelen doktori értekezés banki hatékonyság-
értelmezésének elméleti hátterét van Rooij [van Rooij, 1999.] hatékonyság-kategorizálása jelenti. Van
Rooij három hatékonysági kategóriát különböztet meg: „Scale” hatékonyságként azt a fogalmat
határozza meg, amikor egy bank átlagköltsége már nem csökkenthet  csupán a bankméret
csökkentésével. „Scope” hatékonyság alatt a banki output-mix optimális szintje, változata értend , mí g
az „X” hatékonyság a banki inputok optimális összetétel  és szint  banki outputtá való átalakí tását
jelenti. Ebben az értelemben ez utóbbi kategória a két els  hatékonyságfogalom összegzésének is
tekinthet . Doktori disszertációm megközelí tésmódja a van Rooij által kidolgozott „X”
hatékonyság kategóriát fogadja el kiindulási alapként, azonban szemléletmódja miatt csupán azért,
mivel a banki hatékonyságot komplexebben vizsgálja, mint az eddigi modellek; hibájaként róható fel a
túlságosan pregnáns költség/haszon központúság. A hatékonysági fogalmaknak megfelel  vizsgálat
elvégzésére számos tanulmányt lehetne felsorolni, melyek mindegyike egy adott területre,
országcsoportra összpontosí t [Ireland-vander Vennet, 1994. az EU országokra vonatkoztatva; Shaffer,
1988. a száz legnagyobb bankra; vander Vennet, 1996. a banki fúziók területére]. Ezt a
megközelí tésmódot, mint a klasszikus és a modern banktevékenység közötti választóvonalat értelmezi
Mester [Mester, 1992.] publikációjában, mí g Berger és szerz társai [Berger-Hanweck-Humprey,
1987.] az „X” hatékonyság (product mix) definiálására tesznek kí sérletet. Általános hiányosságuk ezen
tanulmányoknak, hogy az általam tulajdonosi szemléleti modellnek nevezett irányvonalat kritika nélkül
alkalmazzák, ily módon a bank klasszikus funkciójától eltekintenek.

2.sz.ábra
Bankhatékonyság értelmezései14

A doktori disszertáció hipotéziseinek megfogalmazása és megalapozott tesztelése érdekében három
részre tagoltam a feldolgozandó adatbázist. Az adatokat vagy konkrét banki mérlegek elemzésével, vagy
átfogó (éves) statisztikai összesí tésekb l nyertem. Az els  részben a történelmi vázlat és a hipotézis
megfogalmazásához els sorban átfogó éves statisztikai kimutatásokat és az erre alapozott szakirodalmat
használtam fel. Ezzel sikerült elérni, hogy megközelí t en objektí v adatbázis álljon rendelkezésemre az
1800-as évek elejét l egészen napjainkig. Ez az adatgy jtés többféle problémába is ütközött: szükség
volt egyrészt adatszelekcióra, mivel a vizsgált id szak hossza (mintegy 150 év) alatt többszörös
szakirodalmi szemléletváltásra is sor került, ezért az adatok néha egymásnak ellentmondtak. F leg a
hazai banktörténet kezdeti periódusairól csak kevés és hiányos adat állt rendelkezésemre, ezért az
elérhet  teljes hazai szakirodalom és korabeli publikációk részletes elemzésére és összevetésére volt
szükség ahhoz, hogy egyes történelmi szakaszokra elfogadható pontosságú becslést lehessen felállí tani.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a történelmi id sor kontinuitását í gy sem sikerült teljességgel
biztosí tani, azonban a jelen doktori disszertáció történelmi hipotézisének alátámasztásához elégséges
információt sikerült akkumulálni. Az 1987 el tti korszak elemzését a statisztikai évkönyvek és szemlék,
valamint a mindenkori bankfelügyeleti hatóságok jelentéseib l oldottam meg és csak kivételként
alkalmazhattam a részletes mérleg alapján történ  analí zist (ezek kivétel nélkül az adott kor legnagyobb
hazai kereskedelmi bankjaink pl. MÁH mérlegelemzésére szorí tkoznak). A történeti rész megí rásakor a
másik nagy problémát a monobanki korszak igen hiányos és nem megfelel en részletes statisztikai

14Van Rooij [1999] hatékonysági megközelí tése nem szokatlan a vállalatgazdaságtan irodalmában jártasak
számára.

„scale”
hatékonyság

„scope”
hatékonyság

„X”
hatékonyság
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adatbázisa jelentette, melyet a korabeli szakfolyóiratokban és periodikákban megjelent publikációk,
valamint a korszak aktí v banki szerepl ivel folytatott beszélgetések révén hidaltam át.  A bankrendszer,
ill. a hitel gazdaságon belüli szerepének a doktori értekezésemben is jelzett felfogását pregnánsan jelzi,
hogy a legtöbb információval err l a korszakról az esetek többségében a gazdaság más területeivel
foglalkozó értekezések és jelentések mintegy mellékes, kiegészí t  adataként találkoztam.
A második rész az 1980-as évekt l napjainkig terjed  szakasz vizsgálata, ahol a statisztikák mellett -
mivel gyakorló bankárként a legtöbb kereskedelmi bank adataihoz hozzáférhetek - az egyes
kereskedelmi banki aktorok éves beszámolóját már részletesen elemeztem, egyfajta relációs
adatbázisban összegeztem, végül pedig a Miskolci Egyetem SYSTAT/w95.v5.0 matematikai-statisztikai
programcsomagjával több blokkra bontva analizáltam. A hipotézisek teszteredményeinek
értelmezéséhez a harmadik részben kontrollcsoportokat választottam, ami a közép-kelet európai
régióban Csehország, Lengyelország és Szlovákia, mí g általánosságban Németország, Svájc vagy
pedig az USA bankrendszerén belül a kereskedelmi banki szegmens volt. Ezen adatokat a külföldi
szakmai publikációkból, OECD-jelentésekb l, illetve az adott ország bankfelügyeletét l vagy a központi
banki nyilvántartásokból szereztem meg. Az í gy kialakí tott adatbázis évente legalább 25-42 bank éves
mérlegbeszámolójának adatait tartalmazta 14 évre visszamen leg, mí g azt megel en a teljes vizsgált
id intervallumra mintegy 50 év kereskedelmi banki összesí tett éves statisztikai adatait dolgozta fel több
relációban megbontva. Ezen hatalmas adatbázis elkészí tése és a jelen doktori értekezéshez megfelel ,
releváns formátumba való átalakí tása mintegy egy évet vett igénybe.
A jelen disszertáció célkit zésekkel foglalkozó részében jeleztem, hogy a doktori disszertációmban
külön foglalkozom a következ  területekkel, illetve kérdéskörökkel:
§ a kereskedelmi bankok hazai történetének bemutatása;
§ a szakmai publikációk értelmezését l eltér  szemléleti modell kialakí tása;
§ a hazai viszonyokra alkalmazható, megfelel  általános magyarázó erej  bankmodell formulázása; és
§ egy komplex, a szemléletemnek és értelmezésemnek megfelel  banki hatékonysági mutató

kidolgozása.
Bár a kereskedelmi bankrendszer véleményem szerint is számos egyéb érdekfeszí t  tudományos
vizsgálati lehet séget rejt magában, azonban a disszertáció koherens és megalapozott elméleti és
gyakorlati egységének megteremtéséhez a fenti téma-sz kí tés elengedhetetlennek látszott. A dolgozat
felépí tése az egyetemi bels  és küls  opponensek, valamint Dr.Czabán János professzor, témavezet
tanácsai alapján került optimális blokkszerkezetre felbontásra. A jelen doktori értekezés
munkahipotéziseinek tesztelése és banktörténeti elemzése során végeredményként lesz rt és
alátámasztott téziseket a csatolt Tézisfüzet tartalmazza. Ezen a helyen a kiindulási munkahipotéziseket
ismertetem, ami alapot ad annak a bemutatására, hogy milyen szempontok alapján kí séreltem meg a
hazai kereskedelmi bankszegmens banktörténeti elemzését saját értékí téletem és szemléletmódom
alapján végrehajtani.
A doktori értekezésem kiinduló és egyben az els  blokkot képez  központi munkahipotézisét a
következ képpen lehet megfogalmazni:

H1:  Amennyiben a hazai kereskedelmi bankok történetét kontinuitásként kezeljük, úgy ez a
történet adjunktí vnak nevezhet .

A hazai banktörténettel foglalkozó szakirodalom szemléletében abruptí v15 [Jirkovsky, 1945.; Botos,
1994.; Várhegyi, 1995.] felfogású, azonban ez annak a következménye, hogy a kereskedelmi banki

ködést a dolgozatomban alkalmazott szemléletmódtól eltér en közelí tik meg és ily módon nem
vizsgálják annak folyamatosságát. Megí télésem szerint ugyanakkor, amennyiben a klasszikus
kereskedelmi banki funkcióból kiinduló komplex mér számot alkalmazzuk, akkor egyfajta kvalitatí v
adjunktivitás kimutatható; ennek megfelel en megfogalmazhatók a fenti hipotézis altézisei:

H2: A hazai kereskedelmi banktörténet adjunktivitását elfogadva kimutatható a ciklikus
adjunktí v kontinuitás megléte.

H3: A hazai kereskedelmi bankrendszer fejl désének történelmi távlatában (akár abruptí v,
akár adjunktí v szemléletmódban) megí télésem szerint mindig is szignifikáns szerepe volt

15Az abruptí v szemlélet a szakaszosságot hangsúlyozza  a folyamattal szemben és a banktörténetet egyedi
szakaszokban vizsgálja oly módon, hogy az azok közötti kapcsolatot nem vizsgálja.
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a külföldi szakmai befektet knek, a külföldi t kének; állí tom, hogy napjaink kereskedelmi
banki tulajdonosi struktúrája nem egyedülálló jelenség – olyannyira nem, hogy állí tásom
szerint annak történelmi hagyományai vannak; a hazai kereskedelmi bankok
szegmensében az újrainduláshoz mindig külföldi t kére volt szükség.

Az ún. válság-modell társadalmi és gazdasági válságpontokhoz kötve korszakolja a banktörténetet,
azonban eltekint a konkrét klasszikus banki funkció alapján értelmezett vizsgálattól. Megfelel en hosszú
vizsgálati id tartamot alkalmazva a gazdasági ciklusokhoz hasonló ciklikusságot fedezhetünk fel [Sipos,
1982.], amelynek flexiós pontjai azonban er teljes kapcsolatot mutatnak a válságmodell töréspontjaival.

H4: Állí tásom szerint a hazai pénzintézeti rendszer immanens fejl dési jellegzetességét négy
dimenzióban lehet összefoglalni és ezeket blokkokra bontva releváns modellt kapunk,
mely megfelel en jellemzi a hazai pénzintézeti rendszert; ezt válság-modellnek neveztem
el.

A fenti gondolatmenetben, de a disszertáció egészében egy, a szakirodalomtól elér  szemléletmódot
alkalmazok, amelynek újdonságát az jelenti, hogy ismereteim szerint el ször tesz kí sérletet arra, hogy a
kereskedelmi bankokat banki szemszögb l tekintse és nem mintegy speciális vállalkozást, azaz

H5: A kereskedelmi banki aktivitás vizsgálatához az ún. tulajdonosi szemléleti-modellel
szemben megállapí tható a klasszikus banki-hatékonysági modell (KHM), melyek
alapértelmezésükben ellentétesek. Igazolható, hogy a KHM adekvátan közelí thet  egy
megfelel , komplex mutatóval.

Mí g Oliner és Radebusch [Oliner-Radebusch,1997.] egy közösen megjelentetett tanulmányukban a
banki hatékonyságot már a hitelaktivitással mérték, azonban azt a hitelcsatornák létével (credit
chanells) hozták összefüggésbe. Ugyanezt vizsgálta egy másik publikáció [de Bondt, 1998.] mely a
hitelezési csatornák létét dinamizált modellbe foglalva hat hipotézist fogalmazott meg és azokat az
elérhet  adatok alapján tesztelte európai fejlett bankpiacú országokra. Meg kell azonban jegyeznem,
hogy bár megközelí tésmódjuk érdekes, azonban egyértelm  összefüggést már egyikük sem tudott
kimutatni. Hipotézisem szempontjából sokkal alkalmasabbnak í télem meg Tobin hí res Q-mutatóját,
melyet a korábban már emlí tett alapként szolgáló Jayaratne-Morgan modell [Jayaratne-Morgan, 1997.]
Wi,t-1 mutatója már implicit módon tartalmaz. Ez azonban véleményem szerint még mindig nem lehet
elégséges a kereskedelmi bankok m ködésének megí télésekor; véleményem szerint igen nagy
kockázatot rejt magában, amennyiben a tulajdonosi szemlélet alapján a banki hatékonyságot a minél
nagyobb haszon elérésével mérjük. Ezért egy más szemlélet  mér szám kidolgozása vált szükségessé:

H6: A kereskedelmi banki üzleti tevékenység (aktí v vs passzí v) mérlegegyenletéb l
egyértelm en felállí tható a klasszikus banki hatékonysági index (BAR); a BAR minden
tulajdonosi szemlélet  hatékonyság mutatóval szemben a tényleges kereskedelmi banki
funkcióból indul ki, azonban a tulajdonosi szemlélet  hatékonyság elemét is integrálja.

Mí g Harrigan ún. TFP modellje [Harrigan, 1998.] - bár szakí t a Dollar-féle sematikus bankszemlélettel
[Dollar-Wolff, 1993.], mely szerint az egyes országokban mért azonos inputmennyiség eltérésekt l
mentesen azonos outputhoz vezet - a banki hatékonyságot két tényez l teszi függ vé, addig
Baltensperger [Baltensperger, 1980.] több tényez s  alternatí v bankmodellt fejleszt ki. Egyik jük sem
tesz ugyanakkor kí sérletet arra, hogy a különböz  környezeti faktoroktól megtisztí tott, egyszer en
értelmezhet  funkcionális bankhatékonysági mutatót fejlesszen ki. Reményeim szerint a BAR mutató
újdonságtartalmát az adja, hogy a vizsgálódó más szemszögb l láthatja a banki aktivitás mérését.
Fentiek alapján nem tartom haszontalannak összevetni a BAR mutató és a tulajdonosi szemlélet
hatékonyság (pl. ROE) történeti tapasztalatait, melynek alapján kijelenthet , hogy:

H7: Ellentétes mozgás figyelhet  meg a BAR és a tulajdonosi szemlélet  hatékonysági mutató
között; a kapcsolat azonban nem szignifikáns.

Fenti hipotézis egyben azt is jelenti, hogy a hazai kereskedelmi bankszegmens klasszikus funkciójától
egyre inkább eltér en aktivitásának meghatározó hányadát nem a hitelaktivitás jelenti; ebben nem lehet
eltérést felfedezni a hazai és a külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok között (ezáltal tartom feltétlenül
helyesbí tenivalónak a Kohn-féle sematikus kifizetési modellt [Kohn, 1998.]). Ez egyrészt ál- illetve
tisztán jogi problémává teszi a banki univerzalitás kérdését, másrészt meglep  következtetés levonására
ad lehet séget:
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H8: Nem lehet egyértelm en szignifikáns kapcsolatot felfedezni a hazai kereskedelmi bankok
tulajdonosi és klasszikus értelmezés  hatékonysága között, azaz Magyarországon a
klasszikus banki modellt felváltja a pénzügyi közvetí t i modell.

H9: Bizonyí tom, hogy a hazai bankrendszer teljesí tménye nem határozható meg adekvátan és
egyértelm en a monetarizáltsági szinttel - a szakért k többsége által kimutatott banki
aktivitásnál Magyarországon a kereskedelmi bankok szerepe szignifikánsabbnak
tekinthet .

A disszertáció utolsó lépéseként kí sérletet teszek egy általános érvény , megfelel  magyarázó er vel
bí ró hazai bankmodell megalkotására, mely a Houston-féle általános likviditási modellb l kiindulva
kí sérli meg a tulajdonosi szemlélet  hatékonyság és a kereskedelmi banki tevékenység közötti több
tényez s magyarázó változó hatását kimutatni. Ezek alapján kimondható, hogy

H10: A hazai kereskedelmi bankszegmensre konstruálható egy megfelel  magyarázó er vel
bí ró általános bankmodell. Igazolható, hogy a tulajdonosi szemlélet  hatékonyságban
fennáll:

H10a:a vizsgált teljes id intervallumra vonatkoztatva a külföldi banktulajdonosi kör a
szakirodalomban feltételezett l eltér en önmagában nem járt hatékonyságjavulással;

H10b:a bankhatékonyság fenti formája a bankmodell teszteredménye alapján a
hitelintenzitás mértékével függ össze.

A külföldi banktulajdon megjelenése a hazai bankrendszerben a terminológiámban klasszikus
bankhatékonysági értelmezésben sem járt együtt a hatékonyság javulásával. Mint Besenyei
prognosztikai módszertani könyvében [Besenyei-Gidai-Nováky, 1977.] rámutat, a rendszerként szemlélt
folyamatok dönt  eleme az id tényez ; kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy a hazai bankrendszer
még mindig átmenetinek tekinthet  korszakot él meg, mivel a külföldi szakmai befektet i tapasztalat
csak késleltetetve  érezteti hatását. Ez együttesen hatékonysági hátrányban összegz dik, melynek
institucionális közvetí t csatornái vannak:

H11: A hazai bankok teljesí tményét meghatározó mértékben nem javí totta a külföldi szakmai
befektet k megjelenése; a bankrendszer hatékonysága és teljesí tménye a rendszerváltás
óta is folyamatosan hatékonysági hátrányban van: ennek okai els sorban
institúcionálisak.

A doktori disszertációmba csak a kereskedelmi bankok adatainak vizsgálatát vontam be, mivel a
hitelintézeti törvény által meghatározott egyes hitelintézetek helyzete minden korszakban egyedi és
speciális volt, mí g egy gazdaság hiteléletének értékelésekor a kereskedelmi bankforma a
legmegfelel bb.
A kutatás mintegy két éve alatt el ször összegy jtöttem az elérhet  releváns adatokat, majd azokat egy
relációs adatbázisba vontam össze. A SYSTAT w95 v5.0 programcsomaggal a formalizált
bankmodellem faktoranalí zisét végeztem el, majd az eredményeket összevetettem a kialakí tott
kontrollcsoportok értékeivel. A legújabb kori analí zis lépcs zetesen b vült, mivel minden egyes év új
adatait el ször önmagában elemeztem, majd bevontam az addigi adatbázisba és ezzel korrigáltam
modellemet. Az í gy kapott eredményeket ismét a kontrollcsoportok értékeivel vetettem össze, majd a
korábbi hasonló módszerrel kifejlesztett bankmodell összefüggéseire alapozva faktor- és
korrelációanalí zis táblákat képeztem, majd vizsgáltam az elméleti modell gyakorlati implikációjának
relevanciáját. Ezzel az iterációs módszerrel olyan általános bankmodellt sikerült felállí tani, amelynek
magyarázó ereje (R2>0,8) elegend  a modell elfogadásához.  A kutatás során minden év adatbázisát
felbontottam az aktuális állapot szerint a hazai- és külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok szegmensére,
vizsgálva egyik fontos hipotézisemet, miszerint a külföldi tulajdonú bankok esetében szignifikáns
eltérést tapasztalunk-e a hazai tulajdonú bankok hasonló adataihoz képest.
Reményeim és megí télésem szerint a jelen doktori értekezés megí rásakor kit zött kutatási célokat
sikerült megvalósí tani és mindegyik részében bizonyí tani a meghatározott hipotéziseket. Véleményem
szerint a dolgozatot alapvet en két nagy részre érdemes bontani: az els  részbe a banktörténeti vázlat és
elemzés tartozik.  Az erre a részre vonatkozó négy hipotézis grafikus szemléltetés eszközével került
bizonyí tásra és alapvet en a teljes disszertáción átnyúló újfajta banki szemlélettel való azonosulást tett
szükségessé.
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A banktörténet bemutatása és sajátos értelmezése során rámutatok arra, hogy a hazai kereskedelmi
bankrendszer büszke lehet gyökereire és adjunktí v kontinuitását megfigyelve és elfogadva most érkezett
el ismét egy olyan flexiós ponthoz, amikor nagy lehet ség kí nálkozik egy újabb, magasabb hatékonysági
szint elérésére, illetve a korábbi túlhaladására.  A bankhatékonysággal és banktulajdonosi körrel
foglalkozó részek els  lépéseként a felállí tott hét hipotézis tesztelésére került sor. A tesztelés alapját a
Török-Petz [Török-Petz, 1999] K+F intenzitási egyenletének logikájából kiindulva lineáris regressziós
modellel kí séreltem meg tesztelni. A (10) hipotézis ellentétének létezését feltételezve vizsgáltam a
külföldi tulajdon hatását a hazai kereskedelmi bankszegmensben. A modellt mindaddig b ví tettem újabb
magyarázó tényez k bevonásával, mí g magyarázó ereje megfelel en naggyá nem vált. Hipotézisemet
oly módon sikerült igazolni, hogy egyértelm vé vált: a külföldi tulajdonosok szintjén az ún. késleltetett
tényez  létezésével igazolható az átmenetiség ténye, valamint a terminológiámban institucionális
reziduum meghatározó szerepe. A (6) és (7) hipotézis bizonyí tásához a már alkalmazott adatbázisból
formalizált mérlegegyenletet képeztem, amelyb l standard komplex mutatót alkottam, majd azt a
bankmodellbe integráltam mind függ , mind független változóként. Végezetül az í gy konstruált
grafikont egybevetettem a hitelintenzitási grafikonnal.
A bankrendszer m ködése igen széles kör  tudományos érdekl désre tart számot, a bankok
tevékenysége ugyanis minden gazdaság számára meghatározó. A releváns külföldi szakirodalom számos
makroszint  bankmodellt dolgozott ki, mely közül jelen dolgozatomban alapnak a már hivatkozott
Jayaratne-Morgan modellt tekintettem. A modellek közös hiányossága azonban, hogy a disszertációmban
tulajdonosi szemléleti modellnek nevezett felfogást alkalmazzák és azt evidenciaként kezelik. Ez
egyúttal alkalmat biztosí tott számomra, hogy teljesen újszer  és ezért igen jelent s újdonságtartalmú
bankelméleti kérdésekkel foglalkozhassak. A jelen doktori értekezéshez egy igen alapos és mintegy két
éves adatgy jtési és rendszerezési id  társult, melynek –a rendszerezett releváns adatbázist tekintve-
lezárását az 1998. évi banki beszámolók jelentik.
§ Mint az elméleti háttér bemutatásában volt róla szó, a bankelméleti modellek több változata alakult

ki, mely közül az ún. kétoldalú modellek tekinthet k a jelenlegi legkomplexebb megközelí téseknek
[Desmukh et al, 1983.]. A kutatásom fontos elméleti eredménye egy gyökeresen új, a szokásostól
eltér  megközelí tésmód, a klasszikus banki szemléleti-modell (KHM) bevezetése. Ezáltal kí sérlem
meg a túlságosan nyereség-növelésre orientált szemlélet hátrányait kiküszöbölni; megí télésem
szerint a bankválságok kialakulásának egyik fontos oka az ezen szemléleten alapuló gyakorlatra
vezethet  vissza. A terminológiám szerint kialakí tott KHM azonban a kereskedelmi bankok
klasszikus tevékenységét tekinti ezen bankszegmens funkciójának, éppen ezért a hatékonyságot is
ezzel vizsgálom.

§ A KHM elfogadásához szükség van egy olyan komplex mutató létrehozására, amely a KHM
szemléleten alapul. A jelen doktori értekezés legjelent sebb elméleti újdonságát a klasszikus
bankhatékonysági index (BAR) kidolgozása jelenti.
Ez a mutató olyan elméleti jelent séggel bí r, amelyre alapozva banki szemszögb l vizsgálhatjuk
meg a bankrendszer ezen szegmensét.
A releváns szakirodalom egy ilyen egyszer en értelmezhet  funkcionális mutató megalkotására még
nem tett kí sérletet [ld. Tobin Q mutató]. A disszertációmban kidolgozott BAR mutató segí tségével
vizsgálhatóvá válik a klasszikus banki hatékonyság és aktivitás, ezért lényegében a teljes dolgozat
erre épül. A mutatót azért  is tartom az elméleti kutatások számára jól alkalmazhatónak, mivel az új
megközelí tés mellett integrálja a tulajdonosi szemlélet hatékonysági követelményének mérését is.

§ A doktori értekezés fontos eredménye, hogy kimutathatóvá vált a hazai kereskedelmi banki
szegmens történetének ciklikus adjunktí v kontinuitásának jellemz je. A makroszint  kérdésekkel
foglalkozó szakirodalom bankrendszerünk történetével ilyen megközelí tésben nem foglalkozik. A
releváns külföldi szakirodalomban a gazdaság makroszint  ciklikusságára széles körben ismert
elméletek kerültek kidolgozásra. Az általam kidolgozott mutató segí tségével azonban lehet vé vált,
hogy ezen aspektust a bankrendszerre is implikálhassam és ezzel  mind ciklikusságát, mind
adjunktí v sajátosságát igazolhassam. Ezzel nem állí tom, hogy a tulajdonosi szemléletmód vagy a
válság-modell alapján nem tekinthet  a történet abruptí vnak, azonban megí télésem szerint hitelt
érdeml en bizonyí tott a felfogásom szerinti adjunktivitás létjogosultsága is.
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§ A doktori értekezésem következ  elméleti jelent sége a fenti két szemléletmód összevetése és
annak bizonyí tása, hogy a két szemléletmód alapján mért bankrendszerbeli hatékonyság a vizsgált
szegmensben nem mutat szignifikáns kapcsolatot. Ennek magyarázatát a kereskedelmi bankok
pénzügyi közvetí t i szerepének felértékel désében találtam meg, ami a monetarizáltsági mutató
torzí tottságát támasztja alá.

§ A dolgozat, megí télésem  szerint, fontos elméleti eredménye a külföldi banktulajdon hazai
szerepér l alkotható újdonságérték  megállapí tás: értelemszer en a tulajdonosi szempontok
érvényesülésével a külföldi banktulajdonosok hitelaktivitási szerepe korlátozott; bizonyí tásra
került, hogy mí g a nemzetközi szakirodalomban általánosan elfogadott az a vélemény, hogy a
koncentráció fokának növelésével a bankpiacon a nyereségszint is növelhet , addig a hazai
kereskedelmi banki szegmensben a külföldi banktulajdon esetében (még) nem meghatározó,
szignifikáns tényez  a koncentráció mértéke; ugyanakkor azonban a hazai tulajdonú bankok
esetében ennek éppen a fordí tottja az igaz. Ezen megállapí tásoknak több magyarázata lehetséges,
melyeket a doktori értekezésemben tételesen felsorolok (bankkultúrális hatások, az id tényez
szerepe [ld. Besenyei, 1982.], bankvásárlási tényez k).

§ Igazolom azt az elméleti hipotézisemet is, miszerint a magyar kereskedelmi banki szegmensben a
szakirodalom által evidenciaként felfogottól eltér en a KHM szemlélet szerint a külföldi
banktulajdon szerepe nem meghatározó faktor; bizonyí tom, hogy létezik egy institucionális
reziduum, amelynek szerepe szignifikáns és jelenleg fontosabb tényez , mint a mérlegelemzésb l
nyerhet  bármely más faktor önmagában.

§ Ennek során fontos elméleti eredmény az általános hazai bankmodell felállí tása és tesztelése.
Ennek során els ként a nemzetközi bankszakmai publikációk gyakorlata alapján tapasztalati és
logikai szempontok figyelembevételével standardizált mutatók bevonására került sor.
Korábbi hipotézisem igazolásaként el ször az 1998. gazdálkodási évre került az egyenlet
kidolgozásra, azonban az í gy nyert modell magyarázó ereje (R2=0,41) nem elég magas; a külföldi
banktulajdon szerepére önálló faktorként szintén nem kaptunk elég er s modellt (R2=0,46), ezért
további b ví tésre volt szükség. Többszörös tesztelés során bizonyí thatóvá vált, hogy a hazai
kereskedelmi banki szegmensben a tulajdonosi szemlélet  hatékonyság a hitelintenzitás mértékével
és az extenzí v növekedési tényez vel függ össze. Az í gy kialakí tott korrigált bankmodell
magyarázó ereje 80% feletti. A modell pontosabbá tételéhez a kapott eredmények alapján rotált
faktoranalí zissel három modellblokkot alakí tottam ki (eszköz-, alkalmazotti- és fiókmodell),
melynek során követve a Sipos-féle termelési függvény képzési algoritmusát [Sipos,1982.] összesen
18 mutatót sikerült formalizálni és a modellvizsgálatba bevonni.

§ A kutatási munkám önálló elméleti eredményének tekintem, hogy a külföldi banktulajdon
szerepének meglep  értelmezésén túl bizonyí tom a monobank-rendszer szerepének átértékel dését
is. A szakirodalom egységes ennek a korszaknak az elí télésében, azonban ez csak bizonyos
néz pont és funkció oldaláról szemlélve igaz. Megengedve és elismerve hibáit, az eddigiekben is
vázolt kutatási eredményeim igazolják, hogy monobank-rendszerünk KHM szemlélet  hatékonysága
megfelel nek tekinthet .

A kutatási munka alapján megformulázott következtetések és elméleti eredmények mellett - gyakorló
bankárként - igen fontosnak tartom a dolgozat gyakorlati alkalmazhatóságát.
Ezen a téren, véleményem szerint, csak a bankrendszerrel foglalkozó elméleti kutatások jöv beli iránya
és megközelí tésmódja fogja érdemben eldönteni, hogy jelen doktori disszertáció milyen mértékben
hasznosulhat, azonban megí télésem szerint mindenképpen több gyakorlati eredménye van, illetve lehet:
§ a kutatási munka eredményeként a disszertációban kidolgozott BAR mutató elméleti jelent sége és

újdonsága mellett a gyakorlatban is jelent s szerepet játszhat: a szakirodalomban és az éves
rendszeres bankértékelésekben kiválthatja (vagy er sí theti) a monetarizáltsági-mutatót, melynek
torzí tottságát ellensúlyozhatja. A BAR mutató segí tséget jelenthet a gyakorlati bankelemzések
során a banktevékenység tisztább és egyszer bb funkcionális vizsgálatához.

§ Ugyancsak a mutató játszhat szerepet a bankfelügyeleti munka hatékonyságának növelésében.
A bankfelügyeletet ért (jórészt jogos) kritikák els sorban a preventí v felügyeleti aktivitást
hiányolják, amelyhez azonban olyan mutatók szükségesek, amelyek egyértelm en és adekvátan
képesek jelezni a banki tevékenység alakulását és a veszélyforrásokat. Megí télésem szerint a BAR
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index a BIS által kidolgozott felügyeleti limit-indexek akár hivatalos, akár alternatí v mutatójaként
nagy szerepet játszhat a preventí v válságkezelésben.

§ Az általam bevezetett KHM szemlélet és a kidolgozott mutató, valamint az általános bankmodell
alapot biztosí t mind a gyakorlati, mind az elméleti szakemberek és doktoranduszok számára a
kutatás továbbfolytatására, az összefüggések további elemzésére, illetve az abban megfigyelhet
potenciális változások értékelésére.

§ A hipotéziseim alapján új kutatási terület nyí lik meg a kereskedelmi bankok szegmensében, hiszen
érdekes és sokat í gér  kutatási program lehet a BAR mutatóval korrigált általános bankmodell
dinamizálása és nemzetközi modellekkel való további összevetése.

§ Reményeim szerint elméletem és szemléletmódom a gyakorlatban indukálni fogja újabb
szakemberek és kutatók szemléletváltását és az adjunktí v történeti-aspektus általános
elfogadottságát.

Jelen doktori értekezésem elkészí tésekor a II. világháborút megel  id szakra vonatkozóan nagy
mértékben támaszkodtam Jirkovsky Sándor [Jirkovsky,1945.] a magyar bankrendszer fejl désével
foglalkozó rendkí vül nagy érték , szemléletében a hazai bankárkodás leghaladóbb hagyományait
felmutató m vére, valamint az OTP Bank Rt., a Magyar Hitelbank Rt. és az MNB szakkönyvtárában,
valamint az ELTE Központi Könyvtárában és az MTA Könyvtár Könyv- és Folyóirat gy jteményének a
témával kapcsolatos anyagaira. A II. világháború utáni fejl dés szakirodalma és publikációs bázisa
jóval szélesebb, mely közé nem csak hazai, hanem f leg angolszász (BIS Publication Vol., FED Res.
Vol.) és német nyelvterületen megjelent publikációkat, szakfolyóiratokat tanulmányoztam át. Szintén
értékes adalékként szolgáltak dolgozatom elkészí téséhez azon konferenciák el adásai, melyek
bankelméleti kérdésekkel is foglalkoztak.
Végül fontosnak tartom néhány terminológiai kérdés ismételt tisztázását:
§ a jelen dolgozat csak és kizárólag a kereskedelmi bankok helyzetét és szerepét vizsgálja, ezért az

abban foglalt táblázatok és adatok nem egyeznek meg az általában publikált adatokkal (azok
ugyanis a banki kört túlságosan tágan értelmezik);

§ számí tásaimnál minden esetben figyelembe vettem a Postabank Rt. és a Reálbank Rt. adatait, mivel
a jelen doktori értekezésben is megindokolt módon nem tartom elfogadhatónak az ezen adatokkal
történ  korrigálást;

§ a fejezetekben egymással ekvivalens fogalomként kezelem a bank-, hitel- és pénzintézeti rendszert,
mivel vizsgálatom szempontjából az elnevezés pontossága nem releváns tényez ;

§ a jelen dolgozatot megel , összességében mintegy három éves kutatómunka során tapasztaltam,
hogy bizonyos banktörténeti id szakok statisztikai adatbázisa hiányos, pontatlan vagy bizonyos
fokig megbí zhatatlan, í gy ezen id szakokat mindig átlagoltam a különböz  információk alapján;

§ jelen dolgozat terminológiájában a banki eredményesség és hatékonyság nem a köznapi értelemben
elfogadottal egyezik meg: mivel szempontomból ezt els sorban a klasszikus banki tevékenységnek
való megfelelés jelenti a kereskedelmi bank hatékonysági fokát, ezért az általam kidolgozott
mutatószámrendszerre alapozok annak megí télésekor.

Salgótarján, 2000. szeptember 15.
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„ A pé nzkezelé s olyan cé ltudatos
hozzá á llá st kö vetel, ami a pé nzkeresé st
tartja a legfontosabb feladatnak é s minden má st
ké pes ennek alá rendelni „ (Soros,Gy. 1999).

1. Banktani alapvetés

A hatályos hitelintézeti törvény16 a bank fogalmát egyértelm en meghatározza és azt t ke- és
tevékenységi körben meghatározott feltételekhez köti. A hitelintézet ennek alapján bank, szakosí tott
hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illet leg hitelszövetkezet) lehet. A bank ezen belül
az a hitelintézet, amely meghatározott és egyértelm en definiált tevékenységeket üzletszer en
végezhet illetve egyes tevékenységi formákra kizárólagosan kaphat engedélyt. Jellemz je még,
hogy a hitelintézeti kör tevékenységi formáit teljes kör en végezheti. Másik megkülönböztet  elem
a t keszükséglet, amely az egyes hitelintézeti tí pusok esetében különbözik egymástól. A bank része az
adott ország bankrendszerének, amely a bankpiaci szerepl kön túl az azokra vonatkozó szabályokat,
intézményrendszert és az intézményesí tett kontrollt is magában foglalja. Ez a bankrendszer lehet bank
vagy pénzügyi közvetí t  központú. A bankközpontú bankrendszer lényege, hogy a t kepiacok és a
hitelpiacok nem különülnek élesen el egymástól, azok szinte kizárólagos szerepl i a bankok. Ebben az
esetben a bankok mintegy univerzális bankintézményekként m ködnek és a t kepiac minden feladatát
magukra veszik, ugyanakkor viszont annak minden hasznát is kiaknázzák és hordozzák annak minden
kockázatát. A pénzügyi intermedierek dominálta bankrendszerben (amely els sorban az USA piacára
jellemz ) a bankok a klasszikus banki tevékenységi körön túlmen en csak egyes részfeladatok ellátására
merészkednek, merészkedhetnek be a t kepiacokra. Ebben a szisztémában elkülönül egymástól a hitel-
és t kepiac. A t kepiac meghatározó intézménye a t zsde. Ez a két bankrendszer-szervezési irányzat
egymással versenyz  irányzatnak tekinthet , amely kombinált jelenléte a versenyhelyzetet még tovább
fokozza. A banknak, mint speciális vállalkozásnak17 több funkcióját sorolja fel a szakirodalom:
ù betétgy jtés (idegen források szervezett, felügyelt elfogadása, melyért meghatározott id re

vonatkozó meghatározott kamat az ellenszolgáltatás);
ù egyéb forrásgy jtés (pl. értékpapí rok kibocsátása, amelyért ugyancsak valamilyen adott és

meghatározott id szakra vonatkozó hozam vagy kamat az ellenszolgáltatás);
ù hitel- és kölcsönügyletek (ezeknek számos formája létezik, amelyek az ügyfél igénye által generálva

folyamatosan változnak és b vülnek is);
ù egyéb, banki kötelezettségvállalást jelent  aktí v ügyletek (pl. banki garancia nyújtása, letéti

igazolás, akkredití v kibocsátása);
ù banki pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi szolgáltatások, pénzügyi vagy befektetési tanácsadás,

letéti szolgáltatások, vagyonkezel i szolgáltatások, magánbankári szolgáltatások stb.);
ù bankügynöki tevékenységek (másodlagos értékpapí r forgalmazás, pénzpiaci kereskedelmi

tevékenységek stb.);
ù elszámolás-forgalom lebonyolí tása;
ù egyéb aktí v-passzí v ügyletek (pl. számlavezetés, követelésvásárlás, váltóforgalom, támogatások

pénzügyi lebonyolí tása stb.).

16  A többször módosí tott 1996.évi CXII.tv. a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról.
17  Ne felejtsük el a Bevezet ben ismertetteket: a mai modern jogszabályilag is determinált bankfogalom

nem egyezik meg az általam, a jelen doktori értekezésben használt kereskedelmi banki fogalommal,
amely a klasszikus banki tevékenységgel, azaz a hitelezéssel és a betétgy jtéssel azonosí tja a
keresedelmi bankot a történelmi szerepét is figyelembe véve.
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A banktevékenységet a szakirodalom összekapcsolja a bankfunkcióval. Jelen doktori disszertáció
is ennek visszásságára alapul. Mit is mond tehát ki a szakirodalom  a banki feladattal kapcsolatban: a
bank alapvet  feladata a betétgy jtés és a hitelnyújtás, aminek a lényege a befektetési tevékenységéhez
elegend  t kével nem rendelkez  t kekeres  vállalkozás és az ilyen befektetési lehet séget, azaz
vállalkozót keres  t ke (megtakarí tás) viszonylag kockázatmentes és költségtakarékos összekapcsolása.
Egyben ezzel párhuzamosan a kereskedelmi bank egy - bár speciális - vállalkozásnak min sül, amelynek
célja a mikroökonómiai szerepl khöz hasonlóan a saját hasznossági prefenciájának megfelel
hasznosságérzet maximalizálása. Ebb l a szempontból viszont a kereskedelmi bank is egy
profitmaximalizálási céllal rendelkez  vállalkozás, amelyr l implicit módon feltételezzük, hogy az egyre
fokozódó versenyben, a hitelez i veszélyek tudatos elfogadásával olyan módon maximalizálja a profitot,
hogy közben prudensen m ködik és rendelkezik azon erkölcsi alapokkal és normákkal, amelyeket
sokszor éppen az általa folyósí tott hiteleket felvev  vállalkozások, ügyfelek sem tartanak be. Érezhet
talán az a paradox helyzet, amely ebben az e feltevésben megfogalmazódik: a banktól biztonságos

ködést vár el a megtakarí tását a bankban elhelyez , ugyanakkor a megtakarí tó és a
banktulajdonos is a haszon maximalizálásában érdekelt, ami csak úgy lehetséges, ha a biztonság
csak másodlagos szemponttá degradálódik és egyre nagyobb kockázatok vállalására kényszerí ti rá a
kereskedelmi bank menedzsmentjét. Ez az ellentét az, ami végigkí séri jelen doktori értekezést és ami
alapját jelenti az általam alkalmazott KHM szemlélet elfogadásának is.
A kereskedelmi bank a banki tevékenységével egyúttal makroszint  gazdasági feladatokat is ellát, ezért
egyszerre hat rá a gazdaságpolitika minden rezdülése és egyben a bank is er teljes hatással van a
gazdaságpolitika alakulására. A betétek illetve források kockázati transzferálása ugyanis egyúttal a
pénzteremtés mozzanata is.18 Az el bbi gondolatmenet végeredménye ugyanis, hogy minden
gazdaságpolitikai döntéshozatali szinten álmegoldásokat keresnek és azt bizonygatják, hogy a bankok
tevékenységének kockázatát küls , állami felügyelettel és szabályozással meg lehet oldani.19 Ilyen
eszköz a kötelez  tartalékráta el í rás is, ami a bankári tapasztalattal együtt lehet vé teszi a bankok
pénzteremt  funkciójának a realizálását. A pénzügyi szakirodalomban a pénzteremtésnek két formáját
ismerjük: az els dleges és a másodlagos pénzteremtést. Mí g az els dleges pénzteremtés ma már a
központi (jegy)bankok monopóliuma, addig az utóbbi a hitelnyújtással bankszámlapénz formájában jön
létre.20 Lényege, hogy  bank optimális esetben és feltételek mellett nem annyi hitelt bocsát ki, mint
amekkora saját t kével illetve idegen forrással rendelkezik. A banktörténetben viszonylag korán, már a
mercatoroknál  megtörténik annak felismerése, hogy nem csak egyszer en pénzváltásra kell törekedni,
hanem kölcsönök nyújtására is. A kereskedelem fejl désével egyre nagyobb kölcsönökre van szükség,
amit nem követ sem a korabeli mercator, sem a kés bbi professzionális bankházak és bankárcsaládok
befektetett saját t kéjének a növekedése. A kölcsönökhöz tehát a banknál elhelyezett letéteket is
felhasználják. Eredetileg csak annyi kölcsön nyújtására került sor, amennyit a letét lehet vé tett, vagyis a
hitel megegyezett a saját t ke és a letét összegével. A korabeli pénzváltók és pénzkölcsönz k azonban
már akkor sem tudtak ellenállni a nagy haszonnal kecsegtet , de ezért kockázatosabb ügyleteknek,
aminek sok esetben cs d lett a következménye. Ebb l következ en már a XV.sz. Európájában

18 A 2.fejezetben lesz majd b ven arról szó, hogy a pénz milyen meghatározó szereppel bí rt a bankok
megjelenésében. Leszögezhet , a pénz, mint általános egyenértékes csereeszköz illetve kincsképz  eszköz
megjelenése és elterjedése nélkül nem fejl dhetett volna ki a kereskedelem s a távolsági keresedelem, ami
viszont magával vonta a kereskedelmi bankárkodás kialakulását is.
19 Nem csak a saját, de a banktörténet tapasztalatai is azt mutatják, hogy ez í gy soha nem volt igaz és a
felügyelet, valamint a tartalékok rendszere soha nem lesz olyan hatékony, mint a tulajdonosi kontroll és a
bels  késztetés a biztonságra.
20 Ez az elkülönülés nem létezett mindig, csak a pénzromlás világjelensége vezetett az állami
pénzkibocsátás monopóliumához. Korábban a létrejöv  bankok bankjegykibocsátási szabadalommal is
rendelkezhettek, ami általánosan forgalomképes és elfogadott bankjegyek, mint fizetési í géretet
megtestesí t  értékpapí rok kibocsátását tette lehet vé.
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megjelennek a városi tartalék-minimum el í rások.21 Azon túlmen en azonban, hogy ez nem volt
elégséges a kockázatos bankári ügyletek okozta veszteségek eliminálására, csökkentette a kihelyezhet
hitelösszeget is. Ennek a helyzetnek a megoldását az jelentette, amikor létrejöttek az átutalási ügyletek.
És itt kapcsolódunk eredeti témánkhoz, a másodlagos pénzteremtéshez. Megí télésem szerint pénzügyi
vagy banktankönyvekb l jól ismert, ezért nem ábrázolom numerikusan a módszert, csak elméletileg
ismertetem. Amennyiben az adott térségek bankjai ismerik egymást és egymással már átutalási (giro)
elszámolási kapcsolatban állnak, akkor már csupán két bankot feltételezve is létrejön a másodlagos
pénzteremtés. Amennyiben ugyanis kiindulási pontnak vesszük azt a bankot, amelynél induló letéteket
(betéteket) helyeznek el, akkor ez a bank a tapasztalati adatok és a kötelez  tartalék-el í rások
betartásával levont biztonsági rész után fennmaradó hányadot kikölcsönzi, vagy azzal más aktí v
bankügyletet valósí t meg. Ez a kölcsön azonban valamely más gazdasági szerepl  olyan pénzügyi
(küls ) forrásává transzformálódik, amelyet az a másik bankon keresztül vállalkozás- vagy
fogyasztásfinanszí rozásra használ fel. Optimális feltételek mellett a második bank ezt az elhelyezett
forrást –a tartalékok levonását követ en- ismételten hitelre vagy más aktí v banki m veletre fordí thatja,
amelynek révén csak ezt a két bankot figyelembe véve megállapí thatjuk hogy a hitelek összege
meghaladja az eredetileg rendelkezésre álló pénz mennyiségét. Természetesen számvitelileg összegezve
a mérlegegyensúly  mindvégig fennáll, hiszen ami az egyik banknak forrás, az a másiknak eszközként
szolgál (ne felejtsük el, hogy számvitelileg a bankmérleg éppen tükörképe annak a nyilvántartásnak,
amit a betéteket elhelyez k vezettetnek). A szakirodalom a hitelpénz-teremtésen belül általában
megkülönbözteti a pénzteremt - és pénz-újraelosztó hitelt.22 A pénz-újraelosztó hitel megkülönböztet
sajátossága a forrás származása, ami ebben az esetben jegybanki forrásnak felel meg. Speciális esetként
fogalmazza meg Huszti [1999] a járulékos pénzteremtést, amely nem megfelel  banki kontroll esetén a
hitelkereslet olyan kielégí tésének felel meg, amelyre már forrásokkal sem rendelkezik a folyósí tó
bank.23

A kereskedelmi bankok fenti funkcióján túlmen en minden kor adott gazdaságának motorjaként is
szerepelnek, mivel a gazdasági növekedés egyik alapja a fogyasztás vagy a beruházás-növekmény
generálta hitelkereslet. A hitelkereslet változása –több egyéb tényez  mellett- a bankok által biztosí tott
hitelkí nálat szintjét l és árától függ, amit viszont alapvet en befolyásol a hitelezési környezet, azaz a
kockázati transzformáció addicionális költségszintje és az információs asszimetria miatt ráfordí tásának
mértéke illetve valószí n ségének megí télése. A következ  fejezetekben arról lesz szó, hogy az
alapokból hogyan fejl dött ki a hazai szervezett kereskedelmi bankszegmens, milyen tényez k hatottak
alakulására. Reményeim szerint az olvasó számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a banktörténet
tanulmányozása során egyértelm en azonosí tható az általam alkalmazott KHM szemlélet és a KHM
szemlélet alapján értelmezhet  adjunktí v kontinuitás létezése a vizsgált területen.

A következ , 2.fejezetben egy kicsit még mindig eltérünk a kijelölt témától. Ahhoz ugyanis, hogy a
magyar kereskedelmi bankszegmens fejl dését és a fejl déstörténet sajátosságát megérthessük, szükség
van a banktörténet alapjainak, kezdeteinek bemutatására is. Opponenseim javaslatát megfogadva tehát
indí tsuk el a banktörténeti elemzést a banktevékenység kialakulásának általános elmélettörténetével.

21 A városi vezetés ismereteink szerint el ször a mai Közép-Olaszország területén biztonsági minimum-
követelményeket í rt el  a pénzváltók számára, amely éppen a bukás kockázatát csökkentette volna a
letételhelyez  számára.
22A fogalomról illetve annak mesterkélt voltáról í r Huszti [1999] és Bokros-Surányi [1989]

szakkönyvükben.
23 Nem kell messzire mennünk, a Postabank Rt. hitelezése egyrészt pont ennek a hitelteremtési folyamatnak

volt a jellegzetes esete. Érdekes adalékkal szolgál err l illetve a bankrendszerben betöltött vélt vagy valós
szerepr l és helyzetr l Kende[2000]könyve.
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„ S í gy a pé nzkeresé s nyilvá nvaló an
ké pp a pé nz kö rü l forog, s lé nyege az,

hogy meg tudja á llapí tani, mivel lehet nagy
pé nzö sszeget keresni, é s ez a gazdagsá g
é s vagyon tudomá nya. S t, gyakran a
gazdagsá got egyszer en fö lhalmozott
pé nztö megnek tartjá k, mivel arra irá nyul
a pé nzkeresé s…”
(Arisztotelé sz: Politika I.kö nyv.8.)

2. A banktörténet alapjai, a kezdeti determinációk

A jelen doktori értekezés logikai konzisztenciájának megtartása érdekében vegyük el ször figyelembe
azt, hogy hogyan is alakult, alakulhatott ki általánosságban a banktevékenység, a szervezett bankári
szakma. Ennek pontosabb értelmezését szolgálja az 1.sz. függelékben található banktörténeti id sí k.
A weberi kereskedelemfogalom24 az etnikai csoportok közötti kereskedési kezdetekkel adekvát. Weber
szerint a kereskedelem, bármely távolságot alapul véve, a távolsági kereskedelemmel azonos a
kezdetekben olyan értelemben, hogy kereskedni csak a nem egy nemzetségbe, törzsbe tartozókkal
lehetséges, egyébként pedig a közösség tartalékalapját b ví theti a megtermelt termékfelesleg. A szerz
szerint az ókorban az egyes törzseken, nemzetségeken belül, majd kés bb a faluközösségeken belül nem
folyt kereskedelem; a törzs tagjai már csak azért sem kereskedhettek, mert nem létezett magántulajdon
sem, csak közösségi tulajdon. A közösség jó id ben és megfelel  körülmények között többet
termelhetett, mit amennyire az adott termékb l szüksége volt, í gy a tartalékoláson felüli készleteket
elcserélték más törzsekkel, akiknek erre volt szüksége. A csere közvetlen és esetleges volt. A csere
megvalósulhatott a termel k között közvetlenül, vagy a törzsek között közleked  keresked k
közbeiktatásával. Értelemszer en a közvetlen termékcsere csak kisebb volumenben és kiindulási
alapként, mintegy a fejl dés kezdeteként értelmezhet , hiszen igényelte a termék keresletének és
kí nálatának pontos térbeli és id beli találkozását. Hamarosan kialakultak azonban bizonyos törzsi
szegmensek vagy népcsoportok, amelyek a kereskedelemre szakosodtak. Ezek többnyire és
legelterjedtebben a zsidók voltak, akik kitaszí tottságuk következtében és vallási okokból
specializálódtak a pénz közvetí tésével történ  kereskedelemre. Weber a kereskedelem fejl désének
négy si formáját különböztette meg: zsidók kereskedelme, fejedelmek kereskedelme, ajándékforgalom,
negotiator (actor). Vegyük ezeket az állí tásokat sorra! A kereskedelem létrejöttét a fogyasztás
megjelenésével párhuzamosan az igénygenerálódás okozza. Amint az adott közösség az általa
el állí tott termékeken túlmutató fogyasztási igényekkel kezd rendelkezni és ezeket az igényeket
hasznossággal ruházza fel, úgy a kereskedelem fejl dése feltartóztathatatlan. A korabeli feljegyzések,
dokumentációk és az erre vonatkozó kutatások mutatják, hogy  a kereskedelem saját maga alapozza meg
az általánosan elfogadott egyenértékes szereppel rendelkez  csereeszköz megjelenését, amely azonban
az eltér  kulturális és institucionális környezetnek megfelel en számos formában alakult ki. Ez viszont
megteremtette egy speciális tevékenységi kör, a bankárkodás iránti keresletet.

24A fogalom részletes magyarázatát ld. Weber [1979.] nagyí v  gazdaságtörténeti m vében, amelyben a
kereskedelem ill. a kereskedelemfejl dés a gazdaságfejl dés kiindulási pontja.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

22

3.sz.ábra
Banktörténeti vázlat

A bankár szerepét és megjelenését olvassuk le a fenti ábrából. A korai id szakokban els ként a
keresked k jelentek meg. A keresked  átvállalt bizonyos kockázati tényez ket illetve a finanszí rozás
egy részét. Ahogy a kereskedelem volumene növekedni kezdett, egyre nagyobb kockázat lefedésére volt
szükség: egyrészt a távolságok növekedése miatt az ún. országkockázat is emelkedett, másrészt a
nagyobb szállí tási költségek miatt csak nagyobb áruállomány együttes szállí tása mellett érte meg a
kereskedelmi ügyletet felvállalni. A nagyobb árumennyiség több keresked  együttes részvállalását,
bizonyos társulási formák létrehozását igényelte.25 Ezek a társulások azonban két okból is küls
finanszí rozásra szorultak: egyrészt a távolsági kereskedelem nagy kockázata nagy haszonnal is
kecsegtetett, amit mindenképpen fokozni kellett. Ebb l következett, hogy a társulások minél nagyobb
volumen  áru mozgatását  célozták meg, hogy ezáltal az egyetlen úton elérhet  potenciális hasznot
fokozzák.  Ehhez viszont finanszí rozó társ bevonása kellett. Úgy vélem, a kereskedelem terén a zsidó
keresked k, pénzver k és pénz- illetve zálogkölcsönz k szerepe a meghatározó. Az ajándékforgalom
indí ttatását megí télésem szerint nem lehet a bankfejl dés indikációi között érdemben figyelembe venni.
A bankrendszerek általános története tehát nem nélkülözheti a kereskedelem és csere, valamint
annak általános egyenértékes közvetí t  eszköze, a pénz fejl dését. Véleményem ezzel kapcsolatban
az, hogy a bankszakma, a bankári funkció akkor is kifejl dött volna minden társadalomban, ha a pénz
nem jött volna létre. Hiába határozzuk ugyanis meg a bank funkciójaként a pénzteremtést, ez a
fogalmazás félrevezet . Félrevezet  azért, mert a bank els dleges funkciója nem a pénzteremtés, az
csak egy eszköze a banki közvetí tésnek. A bank és ezen belül a kereskedelmi bankszegmens mindenkori
alapfunkciója közvetí t  és kockázatcsökkent  jelleg . Lényegében bizonyos ügyletek összekapcsolását
jelenti, esetleg olyan módon, hogy a bankrendszer közvetí tése nélkül az adott ügyletek egyébként nem is
realizálódhattak volna. Ilyen szempontból és ilyen értelmezésben (ami nagyban azonos a kés bbiekben
általam jelen doktori értekezés részeként kidolgozandó KHM azaz klasszikus kereskedelmi
bankhatékonysági/szemléleti modellel) a bank szerepe akkor is kialakult volna, ha nem jön létre a pénz,
mint közvetí t  eszköz. Abban az esetben azonban az ügyletek lebonyolí tása sokkal bonyolultabb lett
volna. Mivel láthattuk, hogy a bankár kezdetekben a keresked  fogalmával azonos, ezért térjünk vissza
inkább a történelmi tényekhez. A pénz, a csere és a kereskedelem szükséges, de semmiféleképpen sem
elégséges feltételei a bankpiac létrejöttének. A pénz megjelenése és ezzel az általános egyenértékes
csereeszköz megjelenése a korabeli gazdaságtörténet második legjelent sebb és legnagyobb hatású
fejl dési lépésének tekinthet . A pénz, illetve a különböz  területek pénzeinek megjelenése ugyanis
egyrészt megsokszorozta a kereskedelem volumenét és egyre újabb területeket tudott bekapcsolni a
kereskedelem vérkeringésébe, másrészt lökést adott a bankárkodás és a bankpiac szabályozottabb
fejl désének is. A kereskedelem volt az a terület, amely a hitelélet kialakulásához vezetett.  A

25A commenda lényegében egy társulást jelent, amelyet ügyletenként kötöttek meg. A commenda
kereskedelmi t két, t kebefektetést jelentett. Aki a commendát nyújtotta, az nem kí sérte el az árut,
hanem a kereskedelem hasznán osztozott az utazó keresked vel.

keresked k

pé nzver k pé nzvá ltó

k

keresked há zak

bankhá zak

zá loghá zak

zá logkö lcsö nz

k

pé nztá rak

jegybankok
á llam/vá ros bankjai

egyé b
pé nzinté zet
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kereskedelem, amennyiben kis volumen  és kis távolságokra vonatkozó maradt volna, úgy nem igényelte
volna a hitel kifejl dését. A kereskedelem azonban egyre nagyobb volumenben és egyre nagyobb
távolságokra vonatkozott, í gy egyre inkább szükség volt egy általános egyenértékes csereeszközre, ami
a kereskedelmet közvetí ti és könnyebb szállí tani, másrészt egyre nagyobb vagyonra volt szükség ahhoz,
hogy a távolsági kereskedelem megérje. Minél nagyobb távolságot kellett megtennie a keresked nek,
annál nagyobb járulékos költségei voltak. Ilyenek voltak: a távoli idegen területek politikai
kockázatai, a rablótámadások kockázatai, szállí tási költségek, valamint az adott áru jellegéb l
származó kockázatok. A finanszí rozási mód általános jellemz je volt a magas kamattartalom melletti
hitelb l (vagy részben hitelb l) vásárolt árukészlet, melyet aztán magas profitráta alkalmazásával
lehetett csak törleszteni. Ebb l következ en a hitelezés már a kezdetekt l fogva nem nélkülözte a
spekulatí v jelleget sem. A hitelkockázat kezelését az erkölcsi megí télésen túl a hitelmegosztás
(amikor egyszerre több kereskedelmi hitelez  vállalta egy rakomány finanszí rozását) biztosí totta. Ekkor
még minden keresked  saját árujával utazott, azonban az áru egyben fedezetet is biztosí tott a hitelezési
kockázatra. A kölcsönök ilyen formája el ször a XIV.sz-ban figyelhet  meg, amikor a finanszí rozást
els sorban a nagyobb mobilizálható t kével rendelkez  keresked k, illetve pénzver k valamint a
zálogkölcsönz k vállalták fel. Természetesen a fejl dés kezdetén a szervezetlenség növelte a kockázat
szintjét is. A szervezetlenség ad hoc keresked i társulásokban nyilvánult meg, mivel azonban a
kereskedelem és azzal összefüggésben a hitelélet is bizalmon alapul, ezért szabályokra és rögzült
kereskedelmi társulásokra volt szükség. A hitelélet akkor kezdett jelent sebben felpezsdülni, amikor az
adott országok uralkodói és az egyes városok rájöttek arra, hogy hasznot húzhatnak az állandó vásárok
rendszeresen, ugyanabban az id pontban való megrendezéséb l. Í gy jöttek létre a rendszeres városi
vásárok, amelyek több tekintetben is el relépést jelentettek: egyrészt a szervezettség és a biztonság
növelésével csökkentette a kereskedelmi szállí tással kapcsolatos járulékos költségek nagyságát,
másrészt a jogbiztonság is növekedett a vásári bí róságok létrehozásával. Felhí vom a figyelmet arra,
hogy a banktörténeti vizsgálatok során kimutatható a banktörténeti kezdetek azonossága
Magyarországon és Európa más részein. A hazai banktörténet ugyanúgy a városi vásárok biztosí tásával
és az ahhoz kapcsolódó viszonylag gyors és nyí lt jogérvényesí tés eszközével terjedtek el, azonban a
kés bbiek során a többi szerves fejl dési lépcs   megtételére már nem került sor. De térjünk vissza az
általános banktörténetre. A vásárok megszervezése a hitelvolumenre kett s hatással járt: a költségek
csökkenésével csökkenhetett a kockázati prémium nominális értéke, ami a kamatszint
csökkenésével járt26, másrészt a kisebb kamatszint növelte a hitelkeresletet. A kereskedelem és az
ahhoz kapcsolt hitel eredetileg családi „vállalkozási” formában zajlott. Ez következett a korabeli
viszonylagosan kis t keer k felhalmozódásából, valamint a családi szervez dés kereteib l, amelyben a
családf   funkciója volt a meghatározó. Í gy nyilvánvalóan a kereskedelem, vagy a kereskedelmi
hitelezés is az egész családdal azonosí tott tevékenység volt. Következett ez azonban a korabeli
viszonyokból is. Az általunk tárgyalt terület ugyanis nem nélkülözheti a bizalmat sem.27Ez azt
jelentette, hogy a család teljes vagyonával és becsületével felelt a tartozásért. Ez a fajta –mai
értelemben vett - adóstársi vagy egyetemes adósi viszony nagyon sokáig alapvet  jellemz je maradt a
kereskedelmi és hitelviszonyoknak, kapcsolatoknak is. A magán és a cégvagyon elkülönülése csak jóval
kés bb, a könyvelés fontosságának felismerésével, a könyvelési szabályok kifejl désével, illetve
magának a hitelezésnek a szabályozottságával jöhetett létre.28 Mint az a fenti ábránkból is látható tehát,
a bank, bankár kategória - megí télésem szerint - egy viszonylag szervesnek nevezhet , tekinthet

26Középkori feljegyzések 33-45%-os kamatszintr l adtak tanulságot, ami fokozatosan és lassan csökkent
csak az évszázadok során. Err l ld. részletesebben Denzel,M.A.-Schwarzer,O. kamattörténeti
tanulmányát [Pénztörténeti Lexikon 1998.]

27Fokozottan jellemz  ez akkor, amikor a távolsági kereskedelem pénzforgalmának gyorsí tása érdekében
megszületik a banki (keresked i) giro-eszköze. Ez az elszámolás megkönnyí tette a kereskedelmi
fizetéseket, ugyanakkor igen magas fokú bizalmat is igényelt a keresked k között.

28A cég vagyonát ett l kezdve pl. Itáliában külön kezelték (corpo  della compagnia), amely a mai korlátolt
felel sség fogalmának, el djének tekinthet .
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fejl dési folyamat végeredménye29. Eddig a kereskedelemr l és a keresked kr l volt szó. Azt is
emlí tettük, hogy a kereskedelmi finanszí rozás részben kereskedelmi társulások pl. commenda
formájában vagy küls  finanszí rozás útján történt. Ezt a funkciót el ször a pénzváltók látják el. A
pénzváltó30, általánosan elfogadott megközelí tés szerint, a távolsági kereskedelemmel együtt
alakult ki. El deik a VI.sz-tól a XII.sz-ig a pénzver k (monetarius) voltak. A monetarius alapvet
bizalmi pozí ciót foglalt el a kereskedelem finanszí rozásában is, ezért olyan személyek rendelkeztek erre
szabadalommal, akik a közösség tagjai által ismertek és elismertek voltak. A pénzverés a közösség által
elfogadott bels  pénzformák verésére szolgált, akik meghatározott etalonok alapján azonos standardok
segí tségével m ködtek. Ezek a monetariusok azonban nem voltak képesek az eltér  pénzformák
el állí tására, aminek következtében jött létre a pénzváltók tevékenysége. A pénzváltók meghatározott
dí j fejében egyfajta szabadalom megszerzése révén a távolsági kereskedelem el zetes és utólagos
szerepl i voltak. Ezt a tevékenységi formát tekintik a banktörténeti kutatók a bankárok el djeinek. A
pénzváltók ugyanis már a kezdetekt l fogva egyfajta - a mai értelemben vett - bankári tevékenységet is
elláttak abban az értelemben, hogy a pénzváltás a kereskedelem kvázi megfinanszí rozásának is
min sült. Nem tudni pontosan, hogy mikor merült fel el ször, de vélhet en az egyre nagyobb kiterjedés
ismert területek és a kereskedelem révén elérhet  tényleges és potenciális haszon vezetett oda, hogy a
pénzváltók egyfajta pénzmeg rz  funkciót is elláttak. Úgy vélem, a pénzváltók tevékenységének
kib vüléséhez a következ  faktorok vezettek:
ù a pénzváltás attól kezdve, hogy minden nagyobb városban szervezett vásári jogok lettek kialakí tva,

erre vásári bí róság jogintézménye lett szervezve (ami ugyan er sen korlátozott jogbiztonságot
jelentett, de legalább jelent sen gyorsí totta a kereskedelmi viták elintézését) egyre inkább elterjedt
tevékenység lett; a pénzver k tevékenysége minden nagyobb városban megjelent, aminek
következtében fokozódott a verseny és csökkent az elérhet  haszon mértéke;

ù a pénzváltók minden közösség elismert és bizalommal övezett személyiségei, családjai voltak, akik
tevékenységük egyedi sajátosságai miatt külön védelemmel is rendelkeztek.

A bizalom és a tevékenység adott közösségen belüli kizárólagossága, a kereskedelem fejl désével
együtt járt azzal az együttes hatással, hogy els sorban a keresked k kezében felhalmozódott vagyon egy
része pénzformában tartalékolódott31, hiszen szükség volt a forgót ke mobilizálhatóságára. Mindezek
következtében jelent meg el ször a középkori Európában a pénzváltók pénzmeg rz  funkciója. A
legfejlettebb kereskedelmi tevékenységet folytató területeken (pl. a középkori Itáliában, Németalföldön)
feljegyzések szerint már  a XIII.sz. derekán kialakult a pénzletét (depositum regulare) szolgáltatása.
Ennek révén a pénzváltó az ügyfele számára egyfajta folyószámlát vezetett, amely számla pénz rzésre
és kifizetések teljesí tésére szolgált. A fejl dés következ  lépcs jének tekinthetjük, amikor az egyes
pénzváltók családi, rokoni vagy végs sorban üzleti kapcsolatok alapján szorosabb összeköttetésbe
kerülnek egymással és kialakí tják az átutalás rendszerét. Az átutalási szolgáltatás létrejöttét a
kereskedelem biztonságának, gyorsaságának és  volumenének növelése generálta. Amint a két városi
vásár két adott pénzváltója között létrejött ugyanis az átutalási összeköttetés, a keresked nek nem volt
szüksége arra, hogy az üzlet megkötéséhez szükséges pénzmennyiséget magával szállí tsa és ezzel
felvállalja a rablás kockázatát. Egyszer en egy elismervényt (instrumentum) vitt magával az ismert
pénzváltótól, amit a másik pénzváltó, mint letétigazolást elfogadott és az eladónak saját kifizetést
teljesí tett. Kés bb aztán a két pénzváltó rendezte az egymással szembeni kötelezettségeket. Az
üzletágon belül viszonylag hamar sor került a kölcsönforma kialakulására is. A keresked k és a
pénzváltók igénye is az volt ugyanis, hogy minél nagyobb érték  árut lehessen szállí tani, a pénzváltók

29Müller,R.C.[1998]: a bank fogalmának és intézményének fejl désér l szóló lexikonfejezetében a szerz
kifejti azt a véleményét, hogy a bank srégi fogalmi kategória, amelynek azonban a jelentéstartalma
folyamatosan fejl dött, változott és b vült. Az ókori Európában a bank-bankár kifejezés szerinte
egyszerre jelentette a pénzváltó és pénzver  tevékenységet illetve az ezzel foglalkozó személyt, hiszen ez
nem különült el egymástól. Felsorolja a megjelölésre alkalmazott kifejezéseket: trapeza-trapeziti (görög),
bancus-bancherii (latin), tafletier (francia), tafelhouder (flamand).

30Ld.többek között Jenks,S.[1998.] pénzváltókkal kapcsolatos történelmi tanulmányrészletét.
31 Keynesi fogalmat használva ebben az esetben a tranzakciós pénztartás tipikus formájával találkozunk,

amit kiegészí tett a pénz fémfedezete miatti kincsképz  funkció is.
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pedig tapasztalati adatok alapján tudták, hogy a náluk elhelyezett letétek egy tapasztalati hányadát egy
adott id intervallumon belül nem veszik ki. Í gy jött létre a középkori Európában a kereskedelmi
hitelezés. A pénzváltókon túl illetve nagyrészt ebb l a körb l jött létre a zálogkölcsönz  és bankár
tevékenysége.32 A zálogkölcsönz  egy rendkí vül érdekes funkció a középkorban. A középkor
társadalmaira ugyanis egyrészt igaz az erkölcsi alapokon nyugvó kamattilalom ill. a kamatszedés
elutasí tása, másrészt a kölcsön és a kölcsönhöz kapcsolódó területek, í gy a kereskedelem lenézése, s t
elí télése is. A legnagyobb akadály természetesen a kamattilalom, azaz az uzsora tilalma. A
kamattilalom a kereszténység terjedésével fokozatosan uralkodik el a társadalmi felfogásban.  A
banktörténettel ill. pénztörténettel foglalkozó szakirodalom ezt egészen az arisztotelészi etikáig vezeti
vissza (pecunia pecuniam non parere potest, azaz a pénz nem szaporodik) valamint Lukács
evangéliumát emlí tik példaként.33 A XII-XIV.sz-ig a pápai bullák általában maximum 10%-os kamatot
tartottak még elfogadhatónak, ami a XIV-XVI.sz-ra már 5%-ra csökkent (ld. az alábbi kivonatos
táblázatot). Kirschner szerint az uzsora kifejezés a latin usura kifejezésb l származik, ami viszont
vélhet en a római jogban alkalmazott usu aeris terminusra vezethet  vissza. Eredetileg valószí n leg
magára a kamatösszegre vonatkozott. A középkori Európában el ször természetjogi, majd kánonjogi
alapon a kamatszedést már elí télték. Ezt a tilalmat összegezte Aquinoi Szt.Tamás, mely okfejtést
általánosan elfogadták egyházi körökben. Érdekes ennek a fejl dése is, hiszen a római jogban
önmagában a kamatszedés nem volt elí télend , az bizonyos szerz désformákhoz tartozott.34 A corpus
iuris civilis magát a kölcsönt és í gy a kölcsönzési tevékenységet is kamatmentesen értelmezte, vagyis
egyszer en, mint egyfajta természetbeni segí tségnyújtásként definiálta. Ez a fajta kölcsön í gy altruista
indí ttatású; vélhet en a közösségen belüli árutermelés hagyományaira vezethet  vissza. Érthet
azonban, hogy a magántulajdon térnyerésével a magántulajdon egy részér l való ideiglenes lemondás
kockázatát az adott társadalmi és gazdasági körülmények között csak a jöv beni még nagyobb,
megnövekedett érték  magántulajdon reménye indokolhatta.  A jogtörténeti kutatások a római kölcsön,
mint kamatmentes segí tség két formáját fogadják el: ezek a muutum és  a commodatum. A muutum
esetében a dolgot fogyasztásra adták és az adós viselte a kárkockázatot. A megfogalmazásból kiderül,
hogy közvetett kapcsolatot fedezhetünk fel a mai modern értelemben vett fogyasztási kölcsönnel. Más
kérdés, hogy ez a hasonlóság és a kapcsolat csak nagyon közvetett, hiszen a mai modern
hitelmechanizmusok olyan kifinomult hitelformákat hoztak létre, melyek a kezdetekre legfeljebb csak elvi
szinten hasonlí tanak. Esetünkben ez a fogyasztás és a kölcsönadott termék kárkockázatának viselésében
merül ki. A muutum további sajátosságaként emlí tik meg, hogy éppen kamatmentes jellegéb l
következ en a viszontszolgáltatás az eredetivel azonos érték  és mennyiség  dologban történhetett meg.
A másik forma a commodatum. A commodatum a muutumtól abban a jellemz jében térhetett el, hogy az
adott kölcsönzött terméket, tárgyat nem fogyasztásra, hanem csak használatra adta tulajdonosa. A
commodatumból kölcsönszerz dés (locatio rei) az illeték kiszabásával, rögzí tésével keletkezett. A
jogtörténet feljegyezte azt is, hogy a középkori egyházjogászok elfogadták a muutum, a commodatio és a
locatio jogintézményét, azonban értelemszer en nem kerülhetett elfogadásra a stipulatio, ami a
kölcsönnek olyan í rásba foglalását jelentette, amikor a kamatkikötés szerz désbe került, vagyis a
kamatmentes kölcsönb l kamatfizetési kötelezettséggel járó kölcsön alakult ki. Már a XIII.sz-ban
léteztek kibúvók a középkori kamattilalom alól. A szerz  ezekre Hostiensis 12 pontját sorolja fel (pl.
donum, interesse). Érdekes ez a fejl dés, hiszen a természetjogból indulva a kánonjogon keresztül

32A középkorban ezek a funkciók nem különültek el egymástól élesen. A monetarius lehetett bankár,
pénzváltó és zálogkölcsönz  is egyben. Innen eredeztethetjük a nagy bankházak kialakulását, amely
bankházak fiókokkal behálózták azokat a területeket, ahol a távolsági kereskedelem nagyrészt
lebonyolódott. Már a XII.sz-ból maradtak ránk ún. instrumentum ex cause cambii elnevezés
kötelezettségeket rögzí t  okmányok, melynek lényege, hogy el legüzletként a bankházak a vásárokra
utazó keresked knek pénzt kölcsönöztek, hogy azon nagyobb kurrens árukészletet vásároljanak, majd az
értékesí tési árból kellett a kölcsönt megfizetni.

33„…Feleletül azt kell mondani: kamatot szedni magában véve igazságtalan, mert itt olyasmi kerül áruba,
ami nincs. Enélfogva itt nyí lván egyenl tlenség támad, s ez ellenére jár az igazságosságnak.”(Aquinoi
Szt.Tamás: Summa theologiae).

34A középkori uzsora fogalma szerepel a Decretum Gratiani (1140 körül) jogszabálygy jteményben.
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érkezünk el a jogi szabályozásig. A kamatszedés megí télésem szerint els sorban az etnikai alapon
elkülönült foglalkozásokból következett társadalmi averzió terméke, eredménye. Már a korai
társadalmakban sem azt í télik el, aki hitelt vesz fel, illetve nagyon sokáig alapjaiban azt sem, aki a hitelt
nem fizeti vissza. Azt í télik el, aki a kölcsönadott pénzéért vállalja a nemfizetés kockázatát és még erre
kamatot is kér! Tudjuk, hogy a kereskedelmi hitelezésen túlmen en els sorban a zálogkölcsönzés a zsidó
keresked k, a zsidó közösség szinte egyetlen lehetséges megélhetési forrása, formája volt. A zsidók ezen
tevékenysége bizonyos id szakokban megt rt volt, majd pogromokat szerveztek ellenük és a társadalmi
harag, feszültség kitörése után lassan ismét betelepí tették ket az adott uralkodók. Tevékenységükre
ugyanis általában is szükség volt, mivel a személyi hitelkí nálat megteremtését a hitelélet
szervezetlensége és a hitelez i biztonság alapjainak a hiánya miatt is csak ez a kör tudta biztosí tani. A
kamat (fenus vagy usura) a római jog srégi intézménye, már a XII-táblás törvényben is megjelent.
Ebben a törvényben ill. törvénygy jteményben35 meghatározták a kamatmaximumot. Az ókortól kezdve
a preklasszikus és klasszikus római korban többször korlátozták a kamatszintet.36 Amennyiben kamatot
kötöttek ki a szerz désben, akkor a kamat összege nem haladhatta meg a t ke összegét és kamatos
kamatot nem lehetett felszámí tani.37

A középkorban azonban a kamatszedés nem megengedett.
Forduljunk ismét Aquinoi Szt.Tamáshoz: „Válasz. Azt kell mondanunk, hogy pénzt kölcsönadni
uzsorára halálos b n. Nem azért b n, mert meg van tiltva; hanem inkább azért tiltott, mert önmagában
véve b n; ellentétes ugyanis a természetes igazságossággal….Mikor tehát valaki pénzt ad kölcsön azzal a
feltétellel, hogy neki a teljes pénzösszeget (pecunia integra) visszafizessék, és ezen felül a pénz
használatáért egy bizonyos árra tart igényt, nyilvánvaló, hogy külön adja el a pénz használatát, és magát
a pénznek a szubsztanciáját.”38

1.sz.táblázat
Kamatfejl dés az 1600-as évekig

Terület megnevezése Id szak Kamatszint (%)
Nyugati Gót Birodalom XII.sz. 12,0

Velence XII-XIII.sz. 20,0
Genova XII-XIII.sz. 25,0

Champagne-i vásárok 1311. 20,0
DNY Németország-zsidó hitelek XIII-XV.sz. 43,33

Németország XIV.sz.vége 5,0-7,0
Genova-Casa di San Giorgio XV.sz. 4,0-7,0

Szászország 1539. 6,0-8,0
Svájc XVI.sz. 5,0

Németország –váltó XVI.sz. 5,0-6,0
Németország-járadékhitel XVI.sz. 7,0-13,0

Genova 1600 körül 2,0
Forrás:Denzel,M.A.-Schwarzer,O.[1998.]

Ez tehát származhatott a fentiekben leí rt társadalmi averziókból, de a hitelezésnek, mint cselekménynek
az elí téléséb l és az átláthatatlan viszonyokból is. Az ókori római társadalomban ugyanis a
kamatszedést jól leszabályozták ugyanúgy, mint a hitelezés általános szabályait. A hitel el - és utóélete
is világos, s t igen részletesen leszabályozott keretekkel rendelkezett. Lehet ség volt pl. végrehajtási
eljárás lefolytatására is. A római perrend szerint három történeti változatát különböztetik meg a kutatók:
személyi végrehajtás ill. a vagyoni végrehajtáson belül praetori edictumok szerint univerzális, császári

35Amely lényegében szakért k szerint a természetjog í rásossá tételét és megismerhet ségét tette lehet vé.
36A kamatmaximumnál magasabb kamatszint kikötése nem tette semmissé a kölcsönszerz dést, mindössze

a különbözetet és az arra számí tott kamatot a hitelez nek kellett kifizetnie az adós számára.
37Ld.Földi-Hamza [1996.] ill. alapforrásként a Codex Iustinianus.
38Ld. Aquinoi Szt.Tamás: Quastiones Disputatae.
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rendeletek alapján szinguláris végrehajtási formát ismerünk. A személyi végrehajtás esetében legis actio
per manus iniectionem eljárásról van szó, ahol az adós akár fizikailag is bántalmazható volt. Ez a
leg sibb eljárás, értelemszer en a korabeli si igazság szolgáltatja az alapját: azé a dolog, aki azt
megszerzi és meg is tudja tartani. A XII. táblás törvényben engedélyezett 30 napos fizetési haladék
letelte után a hitelez  kézrátétellel (manus iniectio) az adóst a praetor elé vitte és kérte az önhatalmú
intézkedés engedélyezését. Megjegyzem, hogy a jogtörténeti kutatások azt is feltárták, hogy ezek az
eljárások igen formálisak voltak, azaz a forma be nem tartása ill. nem megfelel  betartása jogveszt
hatással járt. Lehetséges formaként ismertetik a legis actio per pignoris capionem eljárást is, amikor a
hitelez  az alakszer  követelményeket betartva önhatalmúlag veszi el az adós vagyonát. A második
változat, azaz a vagyoni végrehajtás esetében a végrehajtást actioiudicati el zte meg; kés bbiekben
kapcsolódhatott hozzá az actio Pauliana eljárás. A természetjog kánonjoggá alakí tásának egyik
legnagyobb hatású m ve a bolognai Gratianus (1140) által összefoglalt Concordia discordantium
canonum kés bb Decretum Gratiani. A középkor azonban ezeket a jogintézményeket elfeledte, csak
jóval kés bb fedezték azokat ismét fel. A zálogkölcsönzésen túlmen en a kereskedelmi hitelezéssel is
már jelent s hitelezési kockázatot vállalt fel a hitelt biztosí tó, hiszen a jogérvényesí tés pl.
kamattartalom érvényesí tése szinte lehetetlen volt. Éppen ezért nagyon sokáig a legjelent sebb
hitelaktivitás a zálogkölcsönök piacán mutatkozott. A római zálogjog alapvet en két formában, azaz
pignus  és hypotheca illetve korábban fiducia ismert a szakirodalomban. A kézizálog, azaz a pignus jogi
értelemben vett keletkeztet je a contractus pigneraticius, azaz a zálogszerz dés, ami a f kötelemhez
azaz a kölcsönnyújtáshoz viszonyí tva mindig ún. járulékos elem volt. A kézizálog megí télésem szerint
a zálogüzletág kényszermegoldásként való kifejl désével kapcsolható össze és volumenében csak
kisebb lehetett, mint a kereskedelmi hitelezés. Ameddig tehát a zálogkölcsönz k független személyek
voltak, igazán nagy t keer vel nem rendelkezhettek és ezért sokkal kisebb mobilizálható t kével
zhették a kölcsönzést. Ezek együttes hatásaként a zálogkölcsönzés egyszerre volt veszélyes és kis

hasznú tevékenység. Veszélyes, de els sorban a zálogadónak, hiszen a zálogkölcsönz k gyakran
kerültek a középkorban cs dbe. Veszélyes a zálogkölcsönz nek, mivel tevékenysége elí télt és
hivatalosan üldözött volt. Kis hasznú, mivel kisebb volumene miatt tömegében kisebb áru illetve dolog
mozgását generálva csak kisebb bevételt jelenthetett. Ebb l szinte természetszer en következett, hogy
mivel egyrészt egy-egy ügyleten minél nagyobb hasznot kellett elérni és a kockázatokat is fedezni kellett,
a zálogkölcsönzés magas „illegális” kamatfeltételek mellett történt. Ez vagy tényleges kamatot jelentett
vagy a kölcsönnél jóval nagyobb zálogtárgy kikötését. A jelzálog korabeli fogalma a hypotheca, amely
annyiban különbözött a pignustól, hogy sem a tulajdon- sem a birtokjog nem került vele átruházásra.
A korabeli római pénzkölcsönz nek, bankárnak az argentarius felelt meg; ezek tevékenységi körébe a
pénzváltás, a pénzátutalás, a kölcsönüzletek és bankgaranciák (receptum argentarii) tartoztak.39 A
középkorban azonban az igazi biztonságot a bizalom, az üzlet családi szervez dése és erre
alapulva a bankházak létrejötte jelenthette. A másik bankformátumot a középkorban nagyon sokáig
tehát a pénzváltók jelentették. Mí g a bankházak vagyonuk és megbí zhatóságuk jeleként nagy palotákat
épí tettek, addig a pénzváltó bankárok (Itáliában bancherii) a városok szabályai és ellen rzése szerint

ködtek: a városi hatóság adta ki engedélyüket, melynek alapján folyószámlákat vezettek és betéteket
fogadtak  el. Ezekb l átutalásokat teljesí tettek, illetve ezen felül hiteleket folyósí tottak lényegében
pénzfedezet nélkül. Addig azonban, amí g a magántulajdon védelme, a jogérvényesí tés
szervezettsége és gyorsasága nem valósult meg, amí g sem az adósság-nyilvántartás, sem a
zálogérvényesí tés nem érvényesült, addig a középkori hitelélet nem fejl dhetett. Bár az azt
megel  korszakokban minden nagyobb központi hatalommal rendelkez  társadalomban találunk
kí sérleteket a fenti problémák adott társadalmi körülményeknek és felfogásnak megfelel
szabályozására40, azonban a fenti problémák természetes akadályokként m ködtek. Az el relépést az

39Már volt róla szó: a római jogterületen két kölcsöntí pust különböztethetünk meg: a mutuum és a nexum
formát. A mutuum ún. formátlan kölcsön, mí g a nexum formális kölcsön. A nexum önálló jogi létét
azonban sokan megkérd jelezték. Ld. erre Földi-Hamza [1999].

40Kr.e. 621. Drakón arkhón korában a magántulajdon védelmére már intézkedéseket határoztak meg, kr.e.
594-ben Szolón arkhón eltörölte az adósrabszolgaságot. A görögök nem ismerték a kizárólagos
tulajdonjogot, a dominiumot. A vagyont közösségi- vagy állami szinten korlátozták. Az ingó
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egyház lépésr l-lépésre történ  engedményei teremtették meg. Erre alapozva lett egyre vonzóbb a
pénzkölcsönzés, mint tevékenységi forma. A nagyobb tapasztalatokat és kapcsolati t két felhalmozó,
vagyonnal rendelkez  keresked , zálogkölcsönz  családok bankári dinasztiákat hoztak létre, mely
bankházak Európa több nagyvárosában bankfiókot nyitottak. Számukra a legnagyobb lehet séget (de
egyben bukási veszélyt is) az uralkodói pénzigény kielégí tése jelentette, jelenthette. Az udvartartás
költségei, a háborúk kiadásai olyan finanszí rozási igénnyel jártak, amelyhez kölcsönökre volt szükség.
A nagy bankházak ezt rendszerint felvállalták valamilyen regálé, monopólium megszerzése fejében (pl.
bányajogok, vámjogok vagy adóbehajtási jogok). A kereskedelem volumenének és kiterjedésének
növekedése azonban a fizetési forgalom egyszer södését is megkövetelte. A nagy bankházak ezért
kapcsolati hálózatokat épí tettek ki és létrejött a bankjegy, mint az els  általánosan elismert
pénzhelyettesí t  eszköz. A bankjegy története a XVIII.sz. elejéig vezethet  vissza. A bankjegy a
XIX.századig nem jelentett pénzt, mindössze a kibocsátó bank azonnali fizetési í géretét. A bankjegyek
a pénzváltóból kin tt funkciót követve a bankháznál, bankfióknál elhelyezett letétek, betétek terhére
kibocsátott banki fizetési í géretek voltak, amelyek forgalmát a mögötte álló bank elismertsége,
ismertsége és az iránta megnyilvánuló bizalom jelentette a kezdetekben. A bankjegykibocsátás í gy tehát
a kezdetekben szabályozatlan, szervezetlen volt, bizalmi t kén alapult, í gy annak nem is létezett
monopóliuma. A bankárok egy id  után tapasztalataik alapján elkezdtek nagyobb volumen  bankjegyet
kibocsátani, mint amennyit a bankjegyfedezet 100%-ban lehet vé tett volna. Ebb l fejl dött ki tehát a
banki hitelteremtés, amikor a bankár csak a tapasztalati bankjegybeváltási készpénzfedezetet tartja meg
(kés bb ezt központi tartalék-el í rás formájában már szabályozzák is), a többi bankjegyet fedezet
nélkül bocsátja ki. Ennek a másik megközelí tése, amikor egy egységnyi letétr l több egységnyi
bankjegyet bocsát ki a bankár. A korabeli bankárok tehát a hitelügyleteket letétekb l, dí jszedésekb l
(pl. adóbehajtás) és bankjegykibocsátásból finanszí rozták. A magánszervez dés  bankjegykibocsátó
bankokat nehéz volt kontrollálni és áttekinteni, továbbá az adott állam vezetése vagy uralkodója is rájött
arra, hogy a központilag szervezett és monopóliummá tett bankjegykibocsátás jelent s haszonhoz és
bevételekhez juttathatja az államot, ezért sorra alakultak a központi jegybankok.41

A bankházak fejl dését ezután már nem lehetett megállí tani, azonban az nem feltétlenül volt megoldás a
közösség tagjai számára. A zálogkölcsönzés és a pénzváltás szervezetlenségét els sorban az egyes
városok próbálták meg megszüntetni. Ezt lehet vé tette, hogy maga az egyház is egyre több kibúvót
fogalmazott meg a kamatszedési tilalommal szemben.
„A saját használatú nyereség (lucrum usuarium) hí vja el  a kamatot (usura) amely a használatból (ex
usura) azaz a másnak kölcsönzött pénz hasznából (usura) keletkezik: a kamat pedig egyet jelent a
haszonnal (usus). …A 14.zsoltár szerint az isteni jog azt, aki saját pénzét nem adja kamatra, Isten szent
hegyének lakosává teszi.42” Ugyanott emlí ti:”…helyesen cselekedjetek és adjatok kölcsön, de ezért
semmit se reméljetek.” „…Vizsgáljuk meg közelebbr l is a kamatot. Aki felveszi, vagy magáért a t kéért
veszi fel és í gy kétszeres árat kap, azaz egyrészt a t kével egyenl  összeget, másrészt a kamatot; vagy
pedig a t ke használatáért fogadja el, ekkor a kölcsönadó eladja a kölcsönvev nek azon dolog
használatát, amely nem az  tulajdona (ti: azt a bizonyos dolgot, vagy pénzt  is kölcsön kapta: tehát
tulajdonképpen két kölcsönadó és kölcsönvev  van, de az egyik ez is az is); valójában a kölcsön által
cserél dik ki közöttük a tulajdon és ennek következtében annak használata is. És ahogy a t ke
használatát nem különböztetjük meg a lényegét l, az értékelés közben (mivel a használat
elidegení tés) megsemmisül a lényeg: ennélfogva tehát a t ke használatáért és lényegéért nem

forgalomképesség után azonban Szolón arkhón idejében már engedélyezték az ingatlan nemzetségi tagok
akaratától független elidegení tését. A Code Civile des Français 1804. (!) 544.§-a a magántulajdon
szabadságáról szól; a Code de Commerce 1807.(!) szabályozza átfogóan el ször a kereskedelmi
jogterületet.

41Pl. Európában a Sveriges Riksbank 1668-ban, majd a Bank of England 1694-ben. Franciaországban a
jegybankok magánbanki formában szervez dtek, 1716-ban a Bankque Royale, a Napoleon által
létrehozott Banque de France 1800-ban. Németországban a königliche Giro- und Lehnbank 1765-ben,
majd a Preußische Bank vagy az 1835-ben alapí tott Bayerische Hypotheken- und Wechselbank.

42Lessius (Ley) idézésében: iure divino eum, gui pecuniam suam non dederit ad usuram, habitaturum in
monte sancco Domini. Ld. Pénztörténeti Lexikon.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

29

lehet felvenni különböz  árat.” „…a ke összege felett semmit sem lehet behajtani magának a
kölcsönzésnek a meggondolásából. De mivel a kölcsönzésekhez más ürügyek sokaságát is
összegy jthetjük, meg kell vizsgálni, hogy vajon az alábbiak figyelembevételével, ugyanezt el lehet-e
mondani. Ezek az indokok pedig a következ k:
§ a felmerül  veszteség;
§ az elmaradó haszon;
§ a t ke kockázata;
§ a kölcsönadott pénz hiánya;
§ a szerz déses bí rság.” 43

Látható, hogy a Lessius által felsorolt indokok nagyrészt már egy modern pénzügy-elméleti tankönyv
meghatározásainak is megfelelhetnének. Általánosságban tehát a következ ket mondhatjuk ki: az ókori
bankári szakma a kereskedelemb l n tte ki magát és a kereskedelem fejl désével növekedett. A
kezdeti m ködési területek összegezve a következ kre terjedtek ki:
§ eltér  területek pénzváltása pénzváltási dí j alapján; ez egy alacsony haszonkulcsú, de nem eléggé

biztonságos terület, mivel a pénzváltók pultjaik mellett mint korabeli keresked k tevékenykedtek,
aminek következménye lett, hogy a tevékenység biztonságát a hatósági el í rások nem voltak képesek
biztosí tani;

§ pénzátutalás teljesí tése számlavezetés alapján; a két funkció összekapcsolásának eredményeként
alakul ki a giro üzletág, amelynek során az áruszállí tás és a fizetési forgalom id ben elválik
egymástól;

§ fizetési kötelezettségek átvállalása ;44 ez a tevékenység a váltóforgatás illetve a mai faktorálás
el djének tekinthet  és ezeknek megfelel en is m ködött: a különbség inkább ott fedezhet  fel, hogy
a fedezet jóval nagyobb érték  volt, mint a követelés, illetve az arányok változtak az id  teltével;

§ fizetési eszközök kibocsátása; ez viszont csak akkor m ködött már, amikor a bankár illetve a
bankház annyira ismertté vált, hogy a fizetési í géretét más bankár vagy keresked  névértéken el
tudta fogadni;

§ pénzmeg rzés, azaz a letéti üzletág, amikor a bankár egyszer en azt vállalta, hogy a keresked , vagy
más vagyonos ember pénzét valamilyen id szakig meg rzi.

Babilóniában pl. a pénzmeg rzés és az átutalási „üzletág” volt az alapja a hitelügylet kialakulásának:
lényege, hogy a bankárnál elhelyezett vagyoni- vagy valamilyen értékesebb zálogfedezetre a bankárok
kisebb hiteleket folyósí tottak.45 Babilóniai sajátosságként emlí tik az ókorkutatók az ún. commenda-
hitelt is, amelynek a lényege, hogy a bankárok a keresked knek, vállalkozóknak az árukészlet egy
részére zálogfedezet fejében hitelt folyósí tottak. A római ókori bankár fejlesztette ki a receptum
eszközét.
A receptum nagyon hasonlí tott a mai folyószámlára és els sorban követelések rendezésére szolgált. Az
actio receptitia olyan formájú eljárásnak nevezhet  jog eljárás volt, amikor a követelések teljesí tésébe a
receptum-igazolást, azaz a receptumon mutatkozó egyenleget is figyelembe vették (amit mai modern
szóhasználattal nettósí tásnak nevezünk). Az ókori társadalmakban a magánemberek mellett ill. helyett
gyakori volt a templomok igénybevétele a fenti funkciókra, de els sorban az rzési tevékenységre.
Ezeket weberi szóhasználattal ún. templom-bankoknak nevezzük.  A templom-bankok eredetileg
altruista illetve filantróp szervez dési elven jöttek létre, azonban a felhalmozódó vagyon mennyisége
illetve az egyház finanszí rozási igényének növekedése miatt eredeti alapí tási filozófiájukat elvesztették
és tényleges kölcsönnyújtásokra is vállalkoztak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a templomok
szervezettsége, kiterjedt hálózata és a vallási er  miatt tökéletesen fel tudták venni azokat a
jellemz ket, amit pl. egy takarékpénztári hálózat jelenthetett volna. A bankházak mellett megjelentek
azonban az állami vagy városi bankok, zálogházak is. Ez annak köszönhet , hogy az államnak is egyre
nagyobb bevételi forrásokra volt szüksége a költségvetési kiadások, a háborúk, a védelmi kiadások vagy

43Figyelemre méltó, hogy fentieket Leonard Lessius (Leys): De justitia et jure c. m vében 1605-ben
fogalmazza meg, ami nagyfokú el relépést jelent, bár látható, hogy már ekkor a XVII.sz.elején vagyunk.

44Erre példát találhatunk már a XVI-XVII.sz-i Magyarországon ill. Erdélyben ld.pl. 1669.évi Compilata
Constitutiok, amelyben a követelésvásárlásokról esik szó.

45Ld. Hamurabbi-táblái a kereskedelemr l, a hitelr l foglalkozó részeknél.
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egyszer en a források pótlása érdekében. Amint a kamatszedés tilalma a gyakorlatban egyre kevésbé
került betartásra, úgy jöttek létre az állami szervezés  bankintézetek. Megjelenésük a
bankjegykibocsátás centralizálásához kapcsolódott. Volt már szó róla, hogy a bankjegy, mint a bankár
fizetési í gérete, eredetileg teljesen szervezetlen forma volt, amelyet minden bankház kibocsáthatott és
forgalomképességét, azaz az elfogadhatóságát a bankár ismertsége és a tapasztalat biztosí tották. Az
uralkodókban illetve tanácsadóiban azonban tudatosult, hogy a bankjegykibocsátás központosí tása és
monopolizálása egyrészt kontroll-eszközt ad az állam kezébe, másrészt jelent s többlet bevételi forrást
is jelent.
A középkori Európa egyik legjelent sebb finanszí rozási eszközévé a váltó vált. A korabeli váltóról
azonban tudni kell azt, hogy nem felelt meg azoknak a formai illetve tartalmi jellemz knek, amely
a mai, modern értelemben vett váltó sajátossága. A XVIII.sz. végéig egyfajta adekvát fedezettel
rendelkez  bankári vagy kereskedelmi igazolásnak felelt meg, amely els sorban a bankjegyhez vagy a
már emlí tett instrumentum eszközéhez hasonlóan a kereskedelem fizetési feltételeinek biztonságosabbá
és gyorsabbá tételéhez járult hozzá. Lényegében azt fejezte ki, hogy a két bankár közötti giro-számlákat
figyelembe véve a fedezet valamely bankárnál rendelkezésre áll pl. depositum formájában.46 Az igazi
váltóformának a második tí pust lehet tekinteni, amelyr l azonban ismert, hogy nem rendelkezett
forgatmányozási lehet séggel.47 A forgatmányozás ugyanis jelent s institucionális hátteret feltételezne,
amely azonban nagyon sokáig még nem állt rendelkezésre (vegyük csak pl. a váltótörvényeket illetve a
bizonyos értelemben ezt integráló kereskedelmi törvényeket). A váltóforgalom nagyrészt a
kereskedelem addicionális kí sér jelensége volt csupán.
A kiinduló banktörténeti ábránkra  pillantva emlékezhetünk rá, hogy a banktörténet következ , köztes
fázisát a zálogkölcsönz k megjelenése jelentette. A zálogkölcsönzés üldözött, de mégis virágzó
tevékenység volt a középkori Európában. A mesterséget üldözöttsége és elí téltsége miatt csak
kitaszí tott etnikumok ill. betelepül  etnikumok végezték, ezért volt jellemz en a zálogkölcsönz  zsidó.
Tevékenységükre mégis szükség volt. A középkorban ugyanis az egyes közösségek tagjai - amennyiben
nem foglalkoztak a kereskedelemmel - más úton hitelhez egyszer en nem juthattak. Képzeljük el azt a
helyzetet, amikor a magántulajdonon belül az ingatlan értéke legalábbis kétséges, fogalmi kategorizálása
képlékeny és nem léteznek hiteles nyilvántartások. Az antik római jogintézmények elfelejt dtek (mint a
kereszténységgel szemben álló társadalom képz dményei), a hitelez védelem esetleges. Ebben a
közgazdasági környezetben a hitelezés csak viszonylag kis volumenben és értékben, kizárólag
megfogható fedezettel történhetett a kezdetekben. Ilyenkor a hitel kifejezetten záloghitelnek nevezhet ,
valamilyen zálogtárgyakra irányult, amely vagy kiváltható volt az eredeti tulajdonosa által (és ekkor a
zálogüzlet haszna a kamat volt) vagy a záloghitelez   tulajdonába ment át. A zálogtárgy ebb l
következ en értelemszer en nagyobb értéket képviselt, mint a folyósí tott kölcsön.
A zálogüzlet mindig félhivatalos vagy teljesen illegális volt a kamatszedési tilalom miatt. Ebb l
következ en a szedett kamat vagy a kölcsön és a zálogtárgy értékaránya szabályozatlan volt, aminek
következménye gyakran igen magas kamatszint realizálása lehetett. A tevékenység ugyan egyre
szükségesebbé lett - kivált a városokban - azonban egyre kontrollálatlanabb és szervezetlenebb a
formája. Ebb l fejl dhetett ki a legnagyobb városok magistratusainak az az elképzelése, hogy városi,
nyí lt zálogházakat48 alakí tsanak ki. Ezek az állami vagy ún. nyilvános zálogházak gyorsan terjedtek,

46A korabeli váltónak két formája ismert: a litera aperta  és  a litera clausa. A litera aperta lényegében
közjegyz vel hitelesí tett fizetési í géret volt, amely összességében a mai követelésátruházásnak vagy
engedményezésnek felelt meg. Ilyen formában a korai követelésvásárlás eszköze volt.

47A litera clausa tartalmi kelléke volt a promitto tibi vel tuo certo nuntio formula, mégis minden
elfogadásnál és forgatásánál új váltót bocsátottak ki. A XVI.sz-ra végül az els  forma szinte teljesen
megsz nt és a litera clausa vált általános gyakorlattá azzal, hogy igen er teljes szankcionálási
lehet ségekkel is rendelkeztek a kedvezményezettek. Ilyen volt pl. az adósok börtöne is.

48Klein,P.W.[1998.]szerint:”…a zálogbankok fejl désének egyik els  és tipikus példája a Bank van Lening
amszterdami zálogbank. A városban a kereskedelem és az ipar nagyon megnövelte a lakosok számát, ami
együtt járt az utcai pénzváltók és zálogkölcsönz k aktivitásának fokozódásával is. A kereslet pedig
növelte a kamatokat, melyet a városi vezetés uzsorának min sí tett és üldözött. A gazdaság fejl dése
ellen azonban nem tudott í gy hadakozni a város, ezért inkább megalakí totta saját nyilvános zálogházát.
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mivel áthidalták az erkölcsi gátakat és a szervezetlenség problémáit, pénzbevételhez juttatták a városi
büdzséket és kontrollálható kamatszintet alakí tottak ki. Ezeknek a szabályzata, kondí ciós feltételei
nyilvánosak voltak, í gy hozzájárultak a zálogfedezetes hitelezés növekedéséhez is. A zálogházak sikere
aztán valószí n leg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy létrejöttek az állami váltóbankok is. A váltóbankok
a most már sréginek tekinthet  számlavezetéssel, betétgy jtéssel, átutalásokkal és
váltóleszámí tolással foglalkoztak49. A váltóleszámí tolás nagyban hozzájárult a hitelvolumen
növekedéséhez azzal, hogy fennálló és elfogadható követelések értékesí tését tette lehet vé. A
váltóbankok egyre nagyobbá fejl dtek és a bankházak egy része is átvette ezt a tevékenységi kört; a
növekedés pedig kockázati problémákat is felvetett, ami egyszerre hatott az univerzális bankok és a
specializált pénzintézetek fejl désének irányába. Európában területenként eltér  módon folytatódott a
bankrendszer és ezzel a jelen doktori értekezés által is érintett hitelpiaci struktúra fejl dése. Angliában
XVII.sz-ban teret nyertek a jegybankok. Mint már volt róla szó, a bankárok eredetileg tevékenységük
egy részét bankjegyek kibocsátása útján végezték. Ez az ún. bankjegy egy fizetési í géret volt.
Angliában ez az si banki eszköz újult meg modernebb eszközökkel és formában. Eredetileg több,
központilag szabadalommal felruházott bank bocsáthatott ki bankjegyet, amit aztán csak a XX.sz-ban
sikerült végül centralizálni. A mai német területeken (akkori Poroszországban és a fejedelemségekben) a
legnagyobb problémát két faktor jelentette: a földbirtokosok hitelképtelensége és ezért az agrárgazdaság
elmaradottsága, valamint a szegény rétegek miatti társadalmi nyomás. Erre a kihí vásra
természetszer leg másfajta fejl dési irányt vett ezeken a területeken a bankrendszer fejl dése. Itt
tipikussá váltak az ún. jelzálog-hitelintézetek, amelyek a földbirtokosok gazdálkodását finanszí rozták és
erre zálogleveleket bocsátottak ki. A banktörténetben következ  tí pusként a szakért k azokat a
banktí pusokat emlí tik, amelyek a hosszú távú beruházási projektjelleg  finanszí rozásra is vállalkoztak.
Vegyük ugyanis észre, hogy mindegyik eddig  tárgyalt pénzintézeti forma valamilyen formában
rövid, vagy középtávú hitelügyletekbe bocsátkozott - legyen szó kereskedelemr l vagy
zálogügyletr l esetleg váltóleszámí tolásról. A gazdaság fejl désével azonban szükség lett olyan
beruházásokra is, amelyek nagy t kebefektetést igényeltek, hasznuk viszont csak hosszabb távon
jelentkezhetett.50 A szegényebb ill. a középrétegek betétgy jtési- és kamatigényét, valamint kisebb
finanszí rozási keresletét voltak hivatva kielégí teni a takarékpénztárak és hitelszövetkezetek. Ezek
szervez désük alapfilozófiájaként filantróp, altruista jelleg ek voltak, ezért statuutumukban általában
meghatározott be- és kifizetési korlátokat szabtak, valamint meghatározott tevékenységek végzésére
jogosí tották csak fel az operatí v vezetést.51

A banktörténeti kitekintés lezárásaként összegezzük, mit is tudhattunk meg bel le, ami a hazai
kereskedelmi bankszegmens és ezzel adekvátan a hitelpiaci struktúrára hatással lehetett. Megtudtuk azt,
hogy a bankári szakma egyszerre si és modern „találmány”. si azért, mivel a kereskedelmi- és
záloghitelezés már Babilóniában is ismert volt. si, mivel már az antik Római Birodalomban igen
szervezett jogintézményei és jogi szabályozása volt a hitelezésnek, a kölcsönök behajtásának, még az
egyes kölcsönfajtáknak is. Új abból a szempontból, hogy a középkorban - els sorban valláserkölcsi
indí ttatásból - a bankszakma hosszú id re megsz nt effektí v tevékenységként létezni és annak
kezdetleges formáit üldözték is. Új abból a szempontból, hogy els sorban Nyugat-Európában és Itália

Ez rövid- és hosszú id távra hitelezett zálogfedezet mellett. A bank az 1614.évi alapí tásától kezdve
1850-ig jelent s szerepet játszott Amszterdam fejl désében.”

49A vel suo certo nuncio illetve a vel suo certo attornata a mai idegen ill. saját váltó korabeli megfelel i
voltak. Ett l különbözött a követelésvásárlás, azaz az instrumentum ex causa cambii amelynek három
szerepl je volt.

50A szakirodalom ilyenként emlí ti az 1852-ben Franciaországban a Perriére testvérek által alapí tott Credit
Mobiliére-t, az 1870-ben alapí tott a Deutsche Bankot vagy az 1872-ben létrejött Dresdner Bankot, amely
els sorban a városi épí tkezésekre koncentrál induláskor és í gy a jelzálogbankok el djének tekinthet .
Ugyanezzel foglalkozott Franciaországban az 1853-ban alapí tott Credit Froncier de France.

51Ilyenek voltak Walter,R.[1998.]szerint pl. 1844-ben a berlini központi egylet, 1848-ban a homburgi
segélyegylet, 1848-ban Eblingben egy kézm vesbank. Másik szövetkezeti formát képviseltek a
mez gazdasági gazdálkodók hitelszövetkezetei, melyeket F.W. Raiffeisenr l Raiffeisenbankoknak
neveztek el. Els  képvisel jük 1862-ben Anhausenben alakult meg.
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területén mégis utat tört magának, de igazi kiteljesedését az urbanizáció, a birodalomalapí tások és
kés bb, az iparosodás korában érte meg. Megfigyelhettük azonban azt is, hogy két alapvet  fejl dési
területe volt, ami indí ttatásából eredeztethet : vagy altruista szervez désb l, szinte nem is
nyereségérdekelt szervezetként jött  létre vagy egy meghatározott tevékenységi forma miatt, de
mindenképpen a hitelezési aktivitás fokozása érdekében. A bank ugyanis kezdetben
szükségszer en kereskedelmi bank volt. Ezért indokolt tehát jelen doktori értekezésben kereskedelmi
bankról beszélni, ha a KHM szemléletre alapozzuk a tárgyalásukat. A bankár alapvet  funkciója a
források valamilyen formában való összegy jtése, meg rzése és ebb l átutalások vagy elfogadható
kockázatú üzleti vállalkozások, azaz ügyletek finanszí rozása. Ez pedig az esetek zömében
kölcsönfolyósí tás formájában történt. Ha pedig ezt elfogadjuk kiindulási alapként, akkor azt
mondhatjuk, hogy a bank szervez dési filozófiája a klasszikus kereskedelmi banki modellre (KHM)
alapult, vagyis betét-hitel konverziót valósí tott meg. Megismerhettük ebb l a fejezetb l azt is, hogy az
állam szerepe a kezdetekt l csak mint üzleti partner jelent meg. Az állam saját maga soha nem volt képes
a korai banktörténetben sem a bankcs döket megakadályozni, sem megfelel en hatékony küls  kontrollt
megvalósí tani. S t: a bankcs dök jelent s része tulajdoní tható az adott állam túlzott költekezésének,
nem megfelel  gazdaságpolitikájának ill. korlátlan finanszí rozási igényének. Az állam a kezdetekben,
mint privát, önszervez  módon kialakí tott forrásgy jt  szervezetre támaszkodott a kereskedelmi
bankszegmensre, majd fokozódó finanszí rozási szükségleteit kielégí tend  egyes területekr l
kiszorí totta „segí t it”, bizonyos funkciókat centralizált és monopolizált.
A következ -3.- fejezett l kezdve végre foglalkozhatunk a hazai bankrendszer  fejl dési sajátosságaival
is. Mint látható lesz, ez sokban hasonlí t és sokban különbözik is attól, amit eddig bemutattunk. Ez -
megí télésem szerint - nagyban a hazai társadalmi és hatalmi determinációkra vezethet  vissza és
banktörténeti szempontból nézve érdekes, újszer  következtetésekre ad lehet séget. A 3.fejezetben
el ször a hazai bankrendszer kialakulását meghatározó alapvet -legalábbis az én szemléletem és
felfogásom szerint esszenciális- körülményeket mutatom be. Ez az id szak nagyon kiterjedt lesz, mivel
lényegében a 1000-es évekt l egészen a XVIII. sz-ig vizsgálódunk. Kutatásom során dönt en és
els sorban jogszabályokra, királyi dekrétumokra, kiváltságlevelekre és egyes banktörténeti munkákra,
publikációkra támaszkodhattam, mivel más, a jelen doktori értekezéshez kapcsolódó korabeli
dokumentum nemigen maradt fenn. A törvényeket és rendeleteket azért javaslom bizonyos
fenntartásokkal kezelni, mivel az abban megfogalmazottak nem mindig és nem feltétlenül teljes kör en
valósultak meg. Próbálja meg az olvasó beleképzelni magát tehát az adott történelmi korszakba. Ha
tudjuk, hogy a mai gazdasági és hitelviszonyok mennyire nem megfelel en leszabályozottak
Magyarországon és milyen nehézkes a tulajdoni közhiteles nyilvántartás, akkor elképzelhetjük, hogy egy
igen viharos történelmi szakaszban, teljesen más erkölcsi normák mellett menyire nehéz lehetett
adekvátan megvalósí tani a törvényeket. Ennek tudatában vagy éppen ezért ez a korszak rendkí vül
érdekes és izgalmas, hihetetlenül jó alapot biztosí t a kés bbi fejl dési szakaszok miértjének a
megértéséhez is.
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„ A hitel való di egybetartó lá ncz, amely kivá lt hazá nkban
né lkü lö zhetetlen, miutá n egyé bké nt gazdasá gunkat el bbre vinni,
s ü zletü nket javí tani ö rö kké ké ptelenek leszü nk.”
(Szé chenyi Istvá n: Stá dium, 46.o.)

3. A hazai bankrendszer kialakulása
3.1. A bankrendszer létrejöttét determináló körülmények

A hazai bankrendszer kialakulásának bemutatásakor kutatási alapanyagként viszonylag kevés
publikációra támaszkodhatunk, inkább csak a kés bbi id k statisztikai összeí rásai segí thetnek a kort
megismerni.  A fejl dés napjainkig számí tott mintegy 157 évét a legtöbb publikáció alapján az 1840-es
évek elejére lehet datálni. Az azt megel  id szakot inkább csak a hazai bankrendszer störténeteként
lehet kezelni. Az 1840-es évek elején egyre fokozódott az igény a hazai szervezett és „olcsó” hitelpiac
megteremtésére, bár a viták (mint látni fogjuk) nem csak az osztrák udvar és a magyar rendek között,
hanem a hazai meghatározó közgazdász gondolkodók körében is igen er teljesek voltak.

Az 1700-as évekt l egészen 1836-ig a mai
modern értelemben vett hitelintézeti rendszer
nem létezett, melynek több okát lehet
azonosí tani: megí télésem szerint ezek közül a
politikai korlát és a t keszegénység volt az a
két releváns tényez , amely meghatározó
lehetett. Ez a két tényez  lényegében az 1840-
es évek második feléig, azaz a hitelintézeti
rendszer megszületése után is releváns
tényez nek tekinthet .
A mai értelemben vett hitelintézeti
(pénzintézeti) rendszer fogalma alatt

általánosan a t keakkumulációnak azt a fajta
institucionális formáját, keretét  értem, amely a
kockázatvállalás és a befektet i bizalom
mértéke alapján eszköz-transzformációt
biztosí t a megtakarí tások és a potenciális
fizet képes hitelkereslet között, amely
kockázati  likviditás-transzformációnak
feleltethet  meg.

Az én terminológiámban a politikai- és t kekorlát komplex fogalomként értelmezhet : a politikai korlát
elemének tekinthet  az osztrák függ ség, a társadalmi elmaradottság és a megkövesedett feudális
társadalomszerkezet; a t kekorlát, mint gy jt fogalom az el bbi tényez vel összefüggésben az
iparosodás elmaradottságát, a hitelkí nálat permanens sz kösségét és ebb l ered en a potenciális
fizet képes hitelkereslet elégtelenségét, a korabeli ingatlanpiaci forgalomképtelenséget és
értelemszer en a konkrét t keszegénységet tartalmazza. Amennyiben ezek a faktorok együttesen hatnak,
úgy a kereskedelmi banki szegmensnek ezt a történeti fázisát a bankrendszer abiózikus periódusaként
definiálhatjuk, amikor az abiózis ered je komplex exogén és endogén változók konstellációjára
vezethet  vissza. Hitelintézeti rendszerünk ezen id szakának egyértelm  jellemz je a rendkí vül
alacsony potenciális fizet képes hitelkereslet determinálta elégtelen hitelaktivitás. A korszakban
hiányzott a hitelezés, mint a t ketranszformáció institucionális kerete: az 1.sz. táblázatban
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rendszereztem a korabeli hitelezési viszonyok feltételeit, összehasonlí tva az 1990-es évek elejének
rendszerváltó jellegzetességeivel. Mint látható, a legtöbb ponton kapcsolódásokat fedezhetünk fel, bár
alapvet  különbségként jelezni kell az 1790-es években a kapcsolati rendszer, a tradí ciók és a banki
tevékenység institúcióinak  teljes hiányát.

2.sz. táblázat
Hitelviszonyok összehasonlí tása

Akkoriban a szabad, forgatható pénzt ke talán leginkább a városi keresked réteg (ld. középkori magyar
történelem squirage-paradoxona) kezében halmozódott fel; a korabeli magyar viszonyok a kereskedelmi
bankárkodás, mint önálló szakma antecedenciáinak tekinthet k és nem mutatnak jelent s eltérést attól a
kezdeti fejl dési szakasztól, amely akár a középkori Itália, akár a német területeken létrejött bankárok

keakkumulációjára volt jellemz . Ezzel adekvátan a hazai kezdetekkor is a hitelezés alapjait jelentette,
amikor az ismertebb és viszonylag nagy merkantibilis t kebázissal rendelkez  városi keresked réteg az
áruszállí tást commodity-tie-elven összekapcsolják a kereskedelmi hitelezés lehet ségeivel és
eszközeivel: ezzel viszont a szakirodalom szerint az volt a probléma, hogy mind a hitelnyújtók, mind a
hitelfelvev k körét sz kí tette. Saját kutatásaim arra mutatnak, hogy az els dleges gond nem ezen a
területen mutatkozott. Az európai bankárkodás fejl dése ugyanis minden értékelhet , vizsgálható
területen err l az alapról kiindulva fejl dött, tekintve, hogy más releváns társadalmi réteg ezzel az
üzletággal nem foglalkozhatott volna a korabeli társadalmi-gazdasági fejlettségi szinten. Megfigyelhet
azonban, hogy a bankélet fejl dése alapvet en két irányzatra bontható szét: a Jirkovsky által használt
kifejezést alkalmazva filantróp- és a honorácior szemléletmódra52.  Nem célom egyik irányzatot sem
deifikálni, azonban megí télésem szerint ahogyan a „banknóta” megjelenése a pénztörténetben, úgy a
honorácior megközelí tésmód a hazai banktörténetben olyan lépcs nek tekinthet , amely nélkül
igazi fejl dés ezen a téren nem indulhatott volna el.  A bankélet aromorfozikus jellegét azonban
Magyarországon akadályozta, hogy az ország nem rendelkezett olyan kurrens árualapokkal, amely
értéke megfelel  mérték  kockázati prémiumot biztosí thatott volna a kereskedelmi hitelezés résztvev i
számára. A hitelélet fellendüléséhez, a hitelezési aktivitás fokozásához azonban hiányzott a másik
alapvet  institucionális elem is, melyre a korabeli viszonyokkal foglalkozó szakirodalom egységesen
felhí vja a figyelmet: a hitelezés törvényi keretét alapszinten csak az 1723. évi LIII. tv. cikk (!)
„auszugalis processus” [Vargha Gy.,1896] szabályozta (amely a könyvviteli per rendjér l és arról szólt,
hogyan kellett az „eddigelé” keletkezett adósságokban a keresked knek eljárni), amely mindössze arra
korlátozódott, hogy el í rta a kereskedelemben a tételek könyvkivonati eljárással való kötelez
rögzí tését (azaz minden forgalmazott tételt könyvben nyilván kellett tartani; a könyvviteli perek ezen
szabályozása azonban Magyarországon már jelent s el relépésnek í télhet  meg, mivel megteremtette
az alapját annak, hogy a hitelnyújtásnak í rásos feljegyzése jöjjön létre); meg kell azonban jegyeznem,

52A bankrendszer m ködési feltételeivel és történelmi szempontból kruciális faktoraival foglalkozó
el adásomban [microCAD 2000. február 24., Miskolc] a biakrónikus megközelí tés alapján az
1.sz.táblázat egyez ségeit és különbségeit megkí séreltem összevetni. Az általam elfogadhatónak í télt és
jelen doktori értekezés szemléletmódjaként elfogadott releváns honorácior fejl dési irányzat
aromorfozikus alapként való értelmezésével kapcsolatban érdekes adalékokkal szolgált Dr.Bozsik Sándor
a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Pénzügy Tanszékér l.
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hogy a bankárkodás társadalmi-gazdasági körülményei az egész korabeli Európában hasonlóan
desperatí vak voltak - ezen csak az egymást kölcsönösen ismer  és egymással szoros kapcsolódási
pontokkal (els sorban családi kötelékek) rendelkez  kereskedelmi hálózatok segí thettek (figyeljük meg,
hogy a nagy európai bankházak fejl désének közös kiindulópontja és alapja mindig ugyanaz: a
veszélyes, de nagy profittal kecsegtet  távolsági kereskedelem jelent s forgót ke szükségletét olyan
családok biztosí tották, amelyek képesek voltak biztos európai kapcsolódási hálózatot elérni).53 Ez  a
jellemz  nem párosult ugyanilyen mérsékelt szí nvonalú hitelkereslettel, azonban a hitelezést nagy
mértékben gátolta, hogy annak jogszabályi kerete – a hitelez  és az adós érdekeit legalábbis azonos
mértékben véd  hitel és kapcsolódó törvények – nem álltak rendelkezésre. A törvényi keretek ezen
túlmen en inkább korlátozták, mint segí tették a hitelélet kibontakozását; egyáltalán nem volt egyedüli
jelenség akkoriban, hogy a kamatok kivetését nem preferálta a társadalom, í gy az adott viszonyok között
a „rögzí tett kamatplafon” eszköze, illetve az attól való eltérés szankcionálása két hatással járt:
ù a hivatalosan rögzí tett kamatszint nem biztosí tott elegend  kockázati prémiumot éppen a hitelélet

szempontjából talán legnagyobb potenciális hasznú piaci szegmensekben;
ù a hiteléleten belül megakadályozta a prudenciális szabályok rögzülését és a hitelpiac torzulásához

vezetett;  gátolta az egészséges hitelkapcsolatot.
Az 1723. évi CXX.tv. cikken és az 1802. évi XXI. tv.cikken keresztül egészen az 1800-as évek elejéig
hivatalosan életben maradt a kamatszedés „erkölcsi elí télése”; ez a fajta „uzsoraszemlélet”
megismétl dik majd még 1919-ben is. Találunk erre jó párhuzamot az 1948-as évekt l a 60-as évekig is.
A kamatplafon intézkedés azonban korábban sem volt ismeretlen, mint azt Bakács[1965.]
tanulmánykötetében is bemutatta, a kamatrögzí tés központi intézkedése hivatalosan az 1647.évi
CXLIV.tc. alapján a XVIII.sz. közepéig 6%-os. Ez azonban nem jelentette sem azt, hogy hazánkban
korábban ne szedtek volna kamatot, sem azt, hogy attól függetlenül a gyakorlatban ekkora általános
kamatszint érvényesült volna. Az igazság éppen az ellenkez je volt: a hazai hitelélet kockázatai, a
bizonytalanság miatt ill. az osztrák uralom idején politikai okok következtében az effektí v hitelkamat
ennél lényegesen magasabb volt.  A hazai hiteléletnek és ehhez kapcsolódóan a kamatszint alakulásának
az el bbi id szakban való alakulását azonban id rendben majd kés bb vizsgáljuk. Miel tt azonban
ezzel a korszakkal a továbbiakban részletesebben is foglalkoznánk, menjünk tehát vissza sokkal korábbi
id szakokba is. Ahhoz ugyanis, hogy megértsük a XVII.sz. elejének hazai sajátosságait, meg kell értsük
annak el zményeit is. A jelen doktori értekezést elolvasók és opponenseimnek külön kérése volt, hogy
teremtsem meg a logikai konzisztenciáját a doktori értekezésnek, márpedig ahhoz az el zmények
bemutatása nélkülözhetetlennek t nik. Lássuk tehát milyen információkkal is rendelkezünk az ezt
megel  korszakokról. El re bocsátom, hogy mint közgazdász, els sorban erre a területre koncentrálok.
A vizsgált id szak azonban els sorban jogtörténeti forrásokból közelí thet  meg, ezért a most következ
fejezetrészben nagyon sok jogi, jogtörténeti fejtegetés lesz olvasható.
A korabeli Magyarország területére leteleped  el djeink a gazdálkodás kérdésével nemigen tör dtek.
Számukra a közösségi létforma, a család illetve a nagycsaládi szervez dés volt a gazdaság alapja, amely
egyszerre tartotta fenn magát a családf  és a férfiak vadászatából és az igen gyakori harci cselekmények
zsákmányaiból, valamint a család többi tagjának gy jtöget  életmódjából. A letelepedés és a törzsek
keveredése azonban fokozatosan megteremtette az alapjait a külterjes gazdálkodásnak, a növény és
állattenyésztésnek. Ez azonban igen sokáig külterjes volt, nagy területeken való vándorlást igényelt. A
családok gazdagságát abban mérték, az határozta meg, mennyi állattal (lóval, szarvasmarhával)
rendelkezett illetve milyen harci er vel bí rt. A hazai gazdasági viszonyok számottev en a XVIII.sz-ig
nem változtak: naturálgazdálkodás, ipari fejletlenség és a hitelélet teljes hiánya. Ez mindaddig nem
is változhatott meg, amí g nem jött létre egy szervezett(ebb) központi államhatalom, amely egyrészt saját
igényeit tudja érvényesí teni, másrészt a közösség központi közös feladatainak ellátásához valamilyen
centralizált gazdaságszervezést, í gy tervezhet  bevételi forrásokat hozott létre. Mindezek ellenére vagy
ebb l következ en a korabeli magyar társadalomban nem képviselt társadalmi értékét a földm ves

53 Vargha,Gy.[1896] már hivatkozott m vén túlmen en foglalkozik a kezdeti gátakkal Jirkovszky,S. [1945]
is. Mindegyikük végkövetkeztetése, hogy a hazai banki (pénztári) kezdetekre az osztrák jellemz k
nyomták rá a bélyegüket.
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munka, a kereskedelem és az alapvet  ipari munka, a kézm vesség. Ezt mind olyan társadalmi rétegek
végezték, amelyek a „normális”  munkákból kiszorultak vagy betelepültek voltak. Érdekes gondolatokat
vet fel a korabeli magyar társadalom rétegz désének problémájával kapcsolatban Léderer[1959.].
Idézett tanulmányában a feudalizmus kialakulását Magyarországon a föld, mint magántulajdon
kialakulásához és annak elfogadottá válásához kötötte: „… Géza, s t még István idejében sem
beszélhetünk a feudális földtulajdon monopóliumáról. Még nem minden föld került mint feudális
földtulajdon az uralkodó osztály kezére.” A földtulajdon magántulajdonná válása egyben a közösségi
tulajdon felbomlását jelentette, ami viszont kiinduló alapja a hitelezés létrejöttének. Az Istváni
dekrétumokban megkülönböztetett comes, miles és vulgaris jelzi, hogy a rétegz dés hosszú társadalmi
folyamat. A feudális földtulajdon hazai létrejöttének három elemét különböztette meg a szerz :
§ királyi földbirtokok megszervez dése,
§ si földfoglalók” feudális társdalomba való beolvadása és
§ az egyházi adománybirtokok, valamint a h béri birtokok létrejötte.

Ez a bonyolult társadalmi folyamat, az államszervez dés eleve kizárta a korabeli bankszolgáltatások
eredeti kifejl dését. Hitelezésr l és hitelszervezetr l már csak ezért sem beszélhetünk. Mint a weberi
kereskedelemtörténetb l már tudjuk, a közösségeken belüli kamatszedés nem volt lehetséges, hiszen a
közösségen belül közösségi tulajdon létezett. A közösségi tulajdon nagyon sokáig mint társadalmi,
közösségszervez  és közösség-összetartó er  m ködött, í gy a magántulajdon elemeiben fedezhet  csak
fel. Tudjuk azonban, hogy a magántulajdon szerepe a központosí tott államhatalom
meger södésével egyre nagyobb szerephez jut társadalmunkban is.
El ször István király intelmeiben jelenik meg a magántulajdon54, melynek megsértését már
szankcionálja is. Ez érthet  is, hiszen mai történelmi ismereteink és tudásunk alapján Szt. István korára
esik az államhatalom megszilárdulása (bár ahhoz nélkülözhetetlen volt Géza véres fejedelemsége, amely
alatt a vezet  fejedelmi család központi hatalmát meger sí tette és hatalmi szóval és er vel elismertette
azt). Ebb l a korból rendelkezünk olyan í rásos bizonyí tékokkal, amelyek azt támasztják alá, hogy a
királyság megszilárdí tása egyben a magántulajdon egyre fokozottabb védelmét is jelentette a közösségi
tulajdonnal szemben. Szt. István sorra hozta azokat a rendelkezéseit55, amelyek arra voltak hivatottak,
hogy ezt akár szankciókkal is kier szakolják. Az t követ  ún. Árpád-házi királyok uralkodása alatt  a
bankpiac vagy a hitelélet jelent sebb el relépését nem tapasztalhatjuk. I. Endre uralkodása alatt
törvényben56 er sí tették meg a magántulajdon keletkezési formáit és védelmét. Szent László
törvénykezésében pedig már a vásárok, mint a cserekereskedelem esetleges helyeinek rendszeresí tése és
szabályozása is megjelenik.57 Ezeken a vásárokon a csere lebonyolí tását bí rók és „vámosok”
jelenlétéhez kötik. Nagyon fontos a szerepük: igazán hatékony szankcionális szabályozás hiányában
lehet séget teremt valamiféle jogegység megjelení tésére és az uralkodói akarat érvényesí tésére.
Vegyük észre, hogy - mint már volt róla szó - a hazai korai fejl dési szakasz nagy vonalaiban
hasonlí tható Európa más részeinek bankpiacára jellemz  korai fejl dési fokozatokkal. A vásárok
szervezett formájúvá tétele minden központi államhatalom esetében az egyik legfontosabb lehet ség volt
a kereskedelem és ezzel együtt a központi bevételek növelése érdekében. A korai magyar területeken a
kereskedelem els sorban a bevándorló és átutazó keresked k kezében összpontosult, akik a korábban
már emlí tett okok következtében valamely más nemzet képvisel i voltak. Ezekkel szemben az „ slakos”
magyarok éppen a kereskedelem során érvényesí tett rejtett hitelezés és í gy a kamatszedés miatt er s
averzióval viseltettek, amit gyakran tettlegesen is kifejeztek. Ett l kevésbé véres, de ugyanolyan hatásos
volt, hogy az ilyen keresked kkel szemben vállalt kötelezettségüket, „szavukat” igen sokszor nem
tartották be, azt nem tekintették kötelez nek magukra nézve. A Szt.Istvánt követ  uralkodók

54Ld. pontosabban Szt.István király Dekrétumai II. könyv 5.fejezet.
55Ld. Szt.István Dekrétumai I.könyvében „az igazságszolgáltatásról” szóló fejezetet vagy a II. könyv

5.fejezetét arról, hogy „tulajdonát mindenki bí rhassa” vagy Szt.István Dekrétumai II.könyvében a
35.fejezetet a „tulajdon javak bí rásáról”.

56Ld. I.Endre tihanyi adománylevele:”az, a kié a föld, az egyszersmind a rajta lév  s az azt m vel
személynek is birtokosa”.

57 Ld.Szt.László Dekrétumai II.könyvében.
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rendeleteib l kit nik, hogy folyamatosan kí sérleteket tettek a keresked knek és magának a
kereskedelemnek a védelmére, mivel átlátták, hogy a kereskedelem megvámoltatása nagy központi
többletbevételekkel jár és uralkodásuk er sí téséhez egyszerre van szükség a külföldi árukra és a hazai
magántulajdon megszilárdulására. A hatalom megtartásának ugyanis nagy ára volt: a támogatóknak
birtokot, vagyont vagy más tulajdont kellett biztosí tani, amit az magántulajdonként élvezhetett. Ezt
azonban el kellett ismertetni. Nyilván akkor volt értéke egy-egy adománynak, ha azt az adományt kapó
személyes gazdagodásként értékelhette és biztonságban tudhatta.58 A keresked k jogérvényesí tése
magasabb fokúvá a vásári bí róságok megszervezésével válhatott, ahol az egyszer bb vitákban gyorsan
és rugalmasan - ha nem is  a mai jogérzéknek megfelel en - döntések születhettek. Egyben ez kizárta
elvileg az önhatalmú érdekérvényesí tés, az önbí ráskodás lehet ségét. A mindenkori uralkodóknak
alapvet  fontosságú volt, hogy a peres felek vitáiban az  döntéseire és szabályaira és kizárólag azokra
hagyatkozzanak. Még mindig nem beszélhetünk azonban hiteléletr l, mivel tudomásunk szerint a
kölcsönök kizárólag csak nagyurak közötti árucsere formájában, rejtett módon jelentek meg a
korabeli társadalomban. Ezt oldotta egy kicsit a „külhoni” keresked k megjelenése, akik –els sorban
„zsidó kalmárok”- zálogkölcsönzéssel és kereskedelmi el legekkel is foglalkoztak59. Ez nem volt
veszélytelen tevékenység sem fizikai, sem anyagi értelemben. A zsidók - hasonlóan Európa más
részeihez - a kölcsönök folyósí tásáig elnéz en kezelt népként telepedhettek le, aztán viszont gyakran
üldözéseknek voltak kitéve. Ezekben az üldöztetésekben sokszor jelent s szerepe volt az uralkodóknak,
fejedelmeknek is, bár a központi bevételek egy jelentékeny hányadát éppen ezek a zsidó keresked k által
fizetett adók jelentették. Összességében tehát - mint azt a magyar jogi szakirodalom egységesen
elfogadja60- ebben a történelmi szakaszban nem ismert ill. elfogadott a tulajdon és a birtok közötti
különbség. A tulajdon feletti szabad rendelkezési jog nem érvényesí thet , arra nincsen központilag
szervezett jogvédelem. Ebb l következik, hogy azt nagyon sokáig öner vel kellett megvédeni. A zsidó
keresked k hitelez i tevékenysége egyedülinek tekinthet , akik éppen kitaszí tottságuk miatt nem
rendelkezhettek megfelel  védelemmel sem. Mint a jogtörténet megjegyzi, ebben a korban az adós és a
hitelez  jellemz en reálszerz dést „kötött” egymással. Mint ahogy nem volt í rásos kölcsönszerz dés,
úgy ritka maga a kölcsön is. Amennyiben van, az is inkább zálogkölcsönnek tekinthet . A
kölcsönviszonyok fejl dését a korábban már részletezett problémák gátolták, amelyre els sorban a
tulajdoni viszonyok, az öröklési törvények betartatásával reagált a korabeli társadalom, lévén, hogy ez
volt az egyetlen olyan eszköz ami az akkori erkölcsi normák alapján még elfogadható volt.61 Ez az akkori
viszonyok között haladó szabályozás azonban az id k folyamán –mint majd látni fogjuk- az egyik
legnagyobb hiteléleti gátnak bizonyult, jelezvén, hogy bármilyen haladó is egy szabályozás egy adott
korban, a fejl dés igényeihez nem adekvátan alkalmazkodva el bb-utóbb megkövesedett akadállyá
válik, válhat. Az általunk vizsgált korban ugyanakkor err l még közel sincsen szó. A kölcsönvolumen
növekedését és a hitelezés terjedését más tényez k gátolták:
ù a magántulajdoni jogviszonyok rendezetlensége; már a korábbiakban számos jogszabályt

soroltunk fel, amelyek a magántulajdon védelmér l rendelkeztek, azonban mindegyik vélhet en csak
félsikerrel járt, hiszen a korabeli viszonyok arra hatottak, hogy az egyes területek birtokosai saját
földjükön egyre nagyobb hatalommal rendelkeztek annak fejében, ha alávetették magukat a központi
hatalomnak, elismerték az uralkodó abszolút hatalmát és feltétel nélkül részt vállaltak azoknak a
háborús akcióiból. A tulajdon megszerzését azonban nem els dlegesen az uralkodói adománytól

58Ld. Szt.László király Dekrétumai II.könyv 15.fejezetét „a kereskedelem korlátozásáról” ami adekvát a
tulajdon korlátozásának feltevésével vagy II.könyvének 18.fejezetét „a jövevény keresked kr l” és
III.könyvének 11.fejezetét a „vásárról vásárra járó keresked kr l”. A rendeletekb l egyszerre érz dik a
védelem szándéka és tudatosulhat a gyakorlati  társadalmi fogadtatás is.

59Ld. Kálmán király Dekrétumai I.könyvének 33.fejezetét a „kalmárok kétszeres adójáról” vagy
II.könyvének I.fejezetét a „zsidókról” és 2.fejezetét a „zsidó kölcsönökr l”.

60Ld.pl. Beliznay,K.-Horváth,A.-Zlinszky,J. [1996.].
61Ld. Kálmán király Dekrétumai I.könyv 20. és 21.fejezete az „öröklésr l” valamint az 1200-as évek

törvényei. Ekkor pl. az 1222.évi II.törvénycikk rendelkezik arról, hogy ”perbe hí vás nélkül senki el ne
marasztaltassék” vagy az 1222.évi III-IV.tc. a „tulajdonról és a XVII.tc. az „ siségr l”.
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várták a korabeli nagyurak, hanem saját katonai erejükkel, sokszor kis helyi háborúk révén akartak
birtokokhoz, állatállományhoz és egyéb vagyonelemekhez hozzájutni.

ù Ezzel függ össze az erkölcsi felfogás, amely egyfajta társadalmi institúcióként elismerte az er sebb
jussát mások tulajdona felett és nem tartotta büntetend nek az ilyen akciókat.

ù Kamattilalom. Mint a 2. fejezetben már volt róla szó, a középkor egyik jellegzetessége volt a
természetjogi alapon, majd kánonjogilag megtiltott és elí télt kamatszedés.  Kamat nélkül viszont a
kölcsönnyújtás elveszti pénzügyi célját.

A korabeli Magyarországon ebb l következ en a zsidók merték, kényszerültek csak felvállalni a
kölcsönözést zálogtárgyak bevonásával, fedezetével. Jogtörténeti kutatásokból tudjuk, hogy a zálogadás
a zálogtárgy tényleges átadásával valósult meg. A korszak –de a középkorban is ugyanez volt a helyzet-
nem ismerte a jelzálogjogot, a mai fogalmaknak megfelel en lényegében a kézizálog valósult meg, í gy
értékelték az ingatlant is. Egyébként is az ingatlan-ingó felosztás sem a mai kategóriáknak és
fogalmaknak felelt meg. Amennyiben az adós nem teljesí tett, akkor a zálogtárgy átment a hitelez
tulajdonába, függetlenül attól, hogy annak az adóssághoz képest mekkora volt a többletértéke. Már az
idézett Bakács[1965.] levéltári kutatásai alapján is hasonló következtetésekre jutott. Szerinte alapvet en
két formáját lehet megkülönböztetni a korabeli kölcsönüzleteknek (ami aztán a XVIII.sz-ig jellemz  is
marad a magyar hitelpiacra): a kézizálogra adott kölcsön és a földbirtokra adott hitel. Ezt a
megállapí tást érvényesnek lehet tekinteni, csak korrigálni kell az udvari kölcsönök fogalmával, amikor
jobb esetben az uralkodó valamely monopóliumot (regálét) ruházott át a kölcsön fejében, „rosszabb”
esetben az uralkodói „becsületszó” jelentette a fedezetet. Volumenében ez utóbbi és a földbirtokokra
folyósí tott hitelek voltak a meghatározóak hazánkban; Bakács szerint a magyar hitelformák egymásba
jelent s mértékben átjárhatók voltak, amit azzal támaszt alá, hogy a földbirtokra adott kölcsön
hypotheca-t keletkeztetett, ami abban az esetben, ha a kölcsön nem került visszafizetésre, azonnal
pignussá konvertálódott. A nagyobb fekv  jószág értékkülönbözete és a használat során keletkez
hozam -amely a hitel visszafizetésének biztosí téka volt- biztonsága érdekében a hypotheca keretében
nem történik meg a birtokviszony átruházása, azonban nemfizetés esetén ez automatikussá válik. A
XIV-XV.sz-ban a rendi Magyarországon még mindig csak az ingóság tulajdonjoga valósult meg,
azonban ezen belül az árutulajdon ingójellege csak azon rendeknél valósult illetve maradt meg, amelyek
közvetlenül árutermeléssel foglalkoztak.
Hiteléletr l a XIV-XV.sz-ban nem beszélhetünk, azonban még a pénzgazdálkodást is átsz tte a normák
- els sorban egyházi normák illetve tiltások - rendszere. Ebben a korban a hitelnyújtás illetve a
kamatszedés továbbra is tilos volt, illetve csak hitbizományként el jog formában adományozták azt (pl.
zálogkölcsönz k, zálogházak, zsidó keresked k62, jóval kés bb bankházak). Felhí vnám a figyelmet egy
banktörténeti érdekességre. A 2.fejezetben utaltam a bankélet fejl dési ábrájára. Most vessük össze a
2.fejezetben lév  els  ábrát a jelen doktori értekezés 1.sz.függelékében szerepl  id egyenessel. Az
1.sz.függelék a magyar banktörténetet ábrázolja a KHM szemlélet alkalmazásával. Ezt leegyszer sí tve
és az 1.sz.ábrához hasonlóan is lehet értelmezni, melyet a 4.sz.ábrában meg is kí sérlünk. Összegezve
tehát, a hazai hitelélet fejl dése a 2.fejezetben felvázolt európai fejl déshez képest kicsit eltér en és
sokáig nagyon vontatottan haladt. A magyarok Kárpát-medencében történt letelepedését l  kezdve
egészen a XVIII. sz. végéig Magyarország gazdaságára az er teljes elmaradottság a jellemz :
el bb a törzsi-nemzetségi kötöttségek, majd a középkori, feudális vonások dominálnak a
gazdálkodásban: meghatározó a naturál- illetve autark gazdálkodás, az ipari (kézm ves) és
keresked réteg fejletlensége és a hitelélet szinte teljes hiánya. Ennek okait - megí télésem szerint -
számos tényez ben határozhatjuk meg:
ù a kereskedelem eleinte, mint tevékenységi forma elí télt, megvetett foglalkozás volt, amely nem illett

a magyar életmódhoz; els dlegesen az itt letelepedett zsidók, görögök megélhetési formája volt;63 a
kamatfelfogás (a középkorban természet- majd kánonjogi alapon tiltották a kamatszedést, mivel
igazságtalannak tartották azt; bár Európa más részein a kamattilalom fokozatosan oldódott és még

62 Ld. II.András hitbizománya a zsidó keresked k számára.
63A zsidók kereskedelmi és hitelaktivitását í gy már a kezdetekt l fogva elnézték és elt rték, de azt

uralkodói hatalommal kellett védeni. Erre utal többek között pl. Kálmán Király Dekrétumai II.könyv
1.fej.,2.fej.; Szt.László Dekrétumai I.könyv; Zsidó hitlevél; vagy kés bbr l pl. az 1790.évi XXXVIII.tc.
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elfogadható, igazságos kamattartalommá szelí dült, addig az uzsora elí télése a hazai hitelélet
fejl dését hosszú ideig gátolta);

ù a tulajdonjog hiányosságai (a tulajdon értelmezése és nyilvántartása egyaránt problémás volt, ami
igen megnehezí tette a hitelforgalmat; a hitelek fedezete minden esetben ugyanis valamely
magántulajdonban lév  fedezettel függne össze); kedvez tlen történelmi kapcsolatok: a háborús
id szakok hódoltsági id szakokkal váltakoztak, amely id szak alatt a hitelviszonyok alapját képez
jogviszonyok nem alakulhatnak ki; feudális államszerkezet összefüggésben a feudális
birtokrendszerrel; a földbirtok forgalomképtelensége, a munkaer  röghöz kötése.

4.sz.ábra
Hazai hitelélet fejl dése

Összevetve a két ábrát, megí télésem szerint alapvet  különbségként két dolgot kell észrevenni:
ù a hazai fejl dést szemléltet  ábra sokkal „egyszer bb” ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé

változatos bankári tevékenységi körök, hitelformák és sokkal lassabb fejl désvonalat követve
alakultak ki Magyarországon, mint általánosságban a ma már fejlettebb bankpiaccal rendelkez
országokban. Megjegyzem, hogy ebb l még nem következne törvényszer en a bankrendszerünk
alacsonyabb szintje vagy akár viszonylagos elmaradottsága sem. Amennyiben azonban ehhez
hozzávesszük a történelmi körülményeket és az ország történelmi sorsát, egyértelm en látszik, hogy
az elmaradottság szándékos cél volt, amit azóta, hogy a bankpiac ismét fejl dhet, még nem sikerült
ledolgozni.

ù Bizonyos szerepl k hiánya. Az, hogy a magyar banktörténetben nem alakultak, alakulhattak ki a
banki fejl dés szerves lépcs i (ld. pénzver k, pénzváltók hiánya) ahhoz vezetett, hogy a legels
bankárok jelent sebb, érdemi tapasztalatokat ezen a téren fel nem halmozó keresked családok
lettek, í gy értelemszer en eleve hátrányban voltak más országok „fejlett” bankházaival és
bankárdinasztiáival szemben.

Térjünk azonban vissza a hitelélet fejl déséhez. Összegezzük most a hazai hitelélet vizsgált korabeli
akadályait.
A fejl dés egyik legnagyobb gátját az uzsora tilalma jelentette. Volt már róla szó a 2.fejezetben, de az
egyszer ség kedvéért megismétlem: az uzsora a latin usura kifejezésb l származik. Ilyen értelemben
pedig a kölcsönadott pénz- vagy egyéb dolgok  kamatát, hozamát jelentette. A római jogból kiindulva
már akkor különbséget tettek kamatmentes és kamatozó kölcsön között.64 A középkorban a kamatszedést
tiltották és elí télték. A középkori uzsora kifejezés Aquinoi Szt.Tamás logikája alapján levezetve már
Arisztotelészt l származtatott és eredetileg természetjogi tilalomként fogalmazódott meg. Amikor ez a
tiltás egyházjogi elemmé vált65, mint kánonjog szankcionálható is volt. Európában ez a tiltás fokozatosan
„hí gult fel” és ún. törvényes kamatplafont állapí tottak meg sorra (a középkorban átlagosan 10% körül),
pl. XIII.sz-ban már léteztek kibúvók a kamattilalom alól (donum, interesse).  A magyar jogtörténet
érdekes adalékokkal szolgál ebben a kérdésben is a banktörténeti kutatás számára. Már volt róla szó,
hogy a kamatszintet számos törvényi szabályozás, királyi rendelet kí sérelte meg szabályozni. A

64A corpus iuris civilis a kamatmentes kölcsönt muutum és  a commodatum formában definiálta: muutum
esetében az átadott dolgot fogyasztásra adták és az adós viselte a kockázatokat. A visszafizetés pedig
ugyanolyan érték  és mennyiség  dologban is történhetett. A commodatum az az ügylet volt, amikor a
dolgot használatra adták és itt sem lehetett kamatot felszámolni.

65Decretum Gratianiban (1140 körül) egyházjogi gy jtemény vagy magyar viszonylatban már az 1462.évi
III.tc., 1622.évi XLVI.tc., 1677.évi CXLIV.tc., 1723.évi CXX.tc.

XII.sz.                     XIX.sz.
   eleje

zá logkö lcsö nz

keresked

zá log

keresk-i hitel

vá ltó

banká r-
keresked k
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középkori Magyarországon az 1647.évi 144.tc. 6%-os szinten határozta meg a kamatplafont, amely
felett uzsorának min sí tve a kölcsönt, az uzsorást szankcióval fenyegette (amelyek közül a legenyhébb a
kivetett kamaton felül a kölcsönt ke elkobzását í rta el ). A valós életben azonban ezt a kamatszintet
vagy természetbeni hozamban, vagy nem hivatalos kamattöbblet formájában a fizetett adósságszolgálat
mindig meghaladta. Az 1715.évi LII.tc. a kamatszintet továbbra is életben tartva, azt a háborús
következmények miatt még meg is felezte volna. Mint a magyar bankpiac történetében oly sokszor, már
a kezdetekt l kezdve jellemz  volt, hogy a társadalom és egyrészt a központi államhatalom is inkább az
adós oldalán volt, mintsem a hitelez t védte volna. A nagy adósok gyakran bí zhattak abban, hogy nem
kell a felvett kölcsönt megfizetni vagy annak legalább a kamatait elengedik. A XVIII.sz-ban éppen a fenti
törvénycikk adott állami támogatást ahhoz, hogy a felvett kölcsönök kamatának a felét ne kelljen
visszafizetni. Í gy azok a nagybirtokos adósok jártak jól, akik nem fizették rendesen a kölcsöneiket.
Ugyanakkor a nagy hitelez k rendszeresen bí zhattak abban, hogy valamely módon a központi hatalom
megtérí ti veszteségeiket vagy legalább a kihelyezett t ke visszafizetésre kerül. Ez már viszonylag korán
rontotta az általános adósságszolgálati készséget és egyfajta paternalista, belterjes hitelpiacot alakí tott
ki.
A Szent Istváni Dekrétumokig a tulajdon fogalmának egyik lényegi eleme, a tulajdonnal való szabad
rendelkezési jog ebben a korban még nem volt effektí v gyakorlat. Az Aranybullában megszüntetik a
birtokok örökösödési tilalmát és végrendeletileg hagyományozhatóvá teszi azt.66 Ez a szabályozás aztán
annyira rögzül, hogy az a rendi Magyarországon a rendek f  követelésévé és bástyájává vált és ily
módon több, mint egy évszázadig akadályozta a hazai hitelélet jelentékeny kibontakozását is.
A kereskedelem volumenének és biztonságának növekedését jelent sen visszafogta annak
esetlegessége és szabályozatlansága. Az els  komolyabb el relépést ezen a téren Szent László király
törvénykezésében figyelhetjük meg, ahol a vásárok, mint a cserekereskedelem esetleges helyeinek
rendszeresí tése és szabályozása is megjelenik.67 Ezeken a vásárokon a csere lebonyolí tását bí rók és
vámfelügyel k jelenlétéhez kötik. A XIV.sz-ban Róbert Károly uralkodása idején az Angliában
kialakult ill. Franciaországban a colbertizmus révén továbbfejlesztett merkantilista szemléletmód a
Magyar Királyság területén is létjogosultságot nyert, mint azt a kés bbiekben pl. Kautznál vagy
Dessewffy Emilnél is láthatjuk. A kereskedelem és a kereskedelmi hitel szempontjából fontos a
hitelfedezet kérdése:68 A kamat, melyet az uzsora (usus) tilalma miatt nem volt ildomos felszámí tani,
jelent s korlátját jelentette a korabeli hitelélet megteremt désének; Kautz Gyula szerint: a
pénzkölcsönök fejében a jószág vagy a telek gyakran teljesen elzálogosí tásra került; a „kiváltás”
elmulasztásakor, a kit zött id  lefolyása után, az adósság kétszer akkorára emelkedett vagy pedig a
fedezetet a bí róság felkeresése nélkül közvetlenül birtokba vehette a kölcsönadó (ld. Bakács [1965]
vagy Kautz[1868]ill.Szász[1947]). Mivel akkoriban a szerz dések els sorban szóban köttettek, ezért
nehéz volt ellen rizni a kölcsönügyleteket. A XV.sz-ban került bevezetésre a vásári bí róság illetve a
törvényszék intézménye69, amelynek keretében a „nyilvánvaló” adóstól eltekintve az adóst letartóztatni
nem lehetett, hanem a vitás tartozás kérdését törvényszék elé kellett vinni. Ezen kölcsönügyletek
szerepl i hazánkban is a keresked k voltak, akiknek a kezében a korabeli viszonyokhoz képest
jelent s t kék halmozódtak fel. A másik meghatározó hitelpiaci szerepl  a kí nálati oldalról a
pénzver  volt, aki azonban Magyarországon korán sem volt annyira meghatározó és csak fokozatosan
terjesztette ki a tevékenységi körét a pénzváltásra. Fontosabb volt azonban a királyi monopóliumoknak
(regálék) a bérbeadása, amely bizonyos területeken a zsidó keresked k, más területeken viszont nagy
földbirtokosok biztos jövedelmi forrását jelentette. Ezzel egyszerre tett rövid távon bevételre szert az
uralkodó és hosszú távon jelent s bevételi forrástól is elesett. Ez a metodika odáig folytatódott, hogy az
uralkodói vagyon és jövedelemforrások teljesen elzálogosí tásra kerültek. Mint a 4.sz.ábrán látható, a
magyar hiteltörténet korai szakaszában két további jellegzetességet figyelhetünk meg: egyrészt nem
alakultak ki nagy bankházak, bankárcsaládok és bankintézmények, hanem nagykeresked k, pénzváltók

66 Ld. Aranybulla 4.cikkely.
67 Ld.Szt.László Dekrétumainak II.könyvében.
68 Ld.Corpus Juris Hungarici ill. Kautz által idézett Anonymus: Ars notarialis formularia.
69Ld. Hunyadi Mátyás 1469.évi 22.tv.cikke, 1486.évi 29.tv.cikke vagy az 1486.évi IX.tc. 5-6.§ illetve

1492.évi XCI.tc.
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illetve zálogkölcsönz k kezében összpontosult egy igen alacsony hitelvolumen; másrészt a szervezettebb
hitelpiac és a bankintézmények alapjainak megjelenése csak kés bb kezd dött és sokkal tovább tartott,
mint Nyugat-, Észak-vagy Dél-Európában70.
Ezen a téren a XVII. sz.végéig, a XVIII.sz.elejéig számottev  el relépést nem figyelhetünk meg. A
XVIII.sz. folyamán a hitelügyletek annyival váltak csak meghatározóbbá, amennyivel ezek a
vagyonosabb keresked k illetve keresked családok ismertebbé és elismertebbé váltak illetve
amennyivel fokozódott a földbirtokos réteg hiteligénye. A tulajdonjogi bizonytalanság, a
nyilvántartások hiánya és a szerz déses hitelez i jogok jogi érvényesí thet ségének nehézkessége,
rugalmatlansága azonban nem tett lehet vé szignifikáns hitelvolumen b vülést. A nemesek nem voltak
váltóképesek, a földbirtok nem volt szabadon zálogosí tható illetve nem volt forgalomképes; a
keresked kt l való idegenkedés, a kamatszedés elí télése és tilalma, a keresked k improduktí v
társadalmi rétegnek való tekintése továbbra is megmaradt. Magyarországra még a XVIII.sz. els
negyedében is az iparosság, a kereskedelem lenézése, a birtok és gazdasági viszonyok rendezetlensége, a

keállomány alacsony szintje volt jellemz . Nehéz olyan körülmények között biztonságosan hitelezni,
amikor 1723-ban még csak a Földkönyvek intézménye ismert: erre szolgált az adósságok követelés
végetti „betáblázása”71, valamint az ún. charta biancák alkalmazása. A XIII.sz-ban az adós és a hitelez
között létrejöv  szerz dések meglehet sen ritkák. A szolgáltatásra irányuló kötelezettséget sem
ismerték. A kölcsön a korabeli tulajdoni- és pénzügyi viszonyok fejletlensége következtében csak ritkán
fordulhatott el .72 A korábban is ismertetett problémák miatt a hitelügyletek gyakorlati megvalósulási
formája Magyarországon zömében a zálogszerz dés volt. A zálogszerz dés a valóságban  a zálogtárgy
tényleges átadásával valósult meg. A korszak –de a középkorban is ugyanez volt a helyzet- nem ismerte
a jelzálogjogot, a mai fogalmaknak megfelel en lényegében a kézizálog valósult meg.73 Amennyiben az
adós nem teljesí tett, akkor a zálogtárgy átment a hitelez  tulajdonába, függetlenül attól, hogy annak az
adóssághoz képest mekkora volt a többletértéke. A XIV-XV.sz-ban a rendi Magyarországon még
mindig csak az ingóság tulajdonjoga valósult meg, ezért érdemi hiteléletr l a XIV-XV.sz-ban sem
beszélhetünk, azonban még a pénzgazdálkodást is átsz tte a normák –els sorban egyházi normák illetve
tiltások- rendszere. Ebben a korban a hitelnyújtás illetve a kamatszedés továbbra is tilos volt, illetve
csak hitbizományként el jog formában adományozták azt (pl. zálogkölcsönz k, zálogházak, zsidó
keresked k74, jóval kés bb bankházak).
A zálogjog fejl dése tehát az a terület, amin a korabeli - rendi Magyarország - hitelügyének kezdeti
fejl dését szemléltethetjük.75 Az egyházi és ezzel összefüggésben a világi hatalom tiltotta a
kamatszedést és az siség (vagy korabeli szóhasználattal az örökvallás) jogával együtt ezek oda
vezettek, hogy kölcsön az adott id szakban nem vagy csak igen korlátozott mértékben létezett. Mivel
azonban az emberi természet nem változik, ezért tényként fogadhatjuk el, hogy már abban az id szakban
is a vagyon illetve a fogyasztás maximalizálása volt az egyéni cél. Ez viszont együtt járt azzal, hogy
mindig voltak olyan szerepl i a társadalomnak, akik a rendelkezésükre álló vagyonnál illetve annak
hozadékánál többet akartak fogyasztani. Ez az igény már abban a korban is feszí tette a morális
értékrendet. Mivel a társadalmi és hatalmi viszonyok a rendi Magyarország korára viszonylag
stabillá vagy stabilabbá váltak, ezért egyszer en fegyveres er vel nehezebbé vált a

70Az elmondottak alátámasztására ld. még az 1224.évi Diploma Adreanum keresked kr l és a tulajdonról
szóló részét, az 1234.évi IV.tc-et, amely kinyilvání tja, hogy „csak bí rói úton lehet tulajdont elvenni”.
Megemlí thet  még az 1291.évi XVI.tc., amely a zálogosí tás jogintézményét rögzí ti és az 1298.évi
XL.tc., amely a „hamis pénzver k büntetésér l” szól.

71Ld.1723.évi 107.tv.cikk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Földkönyv hiányosságain túl a gyakorlatban
ráadásul még ritkán megvalósuló nyilvántartási módszer volt.

72A korabeli szerz dési gyakorlat a szóbeli szerz dést preferálta, í rásbeli meger sí tésre csak ritkán került
sor.
73Érdekes sajátosság, hogy más volt a vagyonelemek felosztása ingó és ingatlan kategóriákra a ma

megszokotthoz képest: az épületek ingóságként szerepeltek, mí g pl. egy ménes már ingatlan volt, amit
egyébként fekv  jószágnak neveztek.

74Ld. II.András hitbizománya a zsidó keresked k számára. Abban többek között szerepel, hogy a zsidók
korlátozása és védelme is.

75Ld.Beliznay,K.-Horváth,A.-Zlinszky,J. [1996.].
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többletvagyonhoz jutás. Ezek vezettek ahhoz, hogy a kölcsönviszonyok leginkább zálogviszonyban
testesültek meg. A zálogviszony a XIV-XV.sz-ban a zálogtárgy átadását jelentették. A
kölcsönügyletek tehát egészen a XVIII.sz-ig kézizálogos zálogtárgy-átadással illetve már a kora
középkortól az ún. charta biancák forgalmával valósult meg. A charta biancák olyan kötelezettséget
tartalmazó - mai szóval bemutatóra szóló - kötelezvények voltak, amelyek tulajdonszerzésre jogosí tották
fel tulajdonosukat. A kölcsönügyletek volumenének növekedését a jogi szabályozás hiánya is
gátolta. Ez egyaránt vonatkozott a jogi szabályozásra és a jogérvényesí tésre. A középkori
Magyarország ugyanis lényegében adósvéd volt és a hitelez barát jogi szabályozás már csak az
egyházi normák világi életbe való implementálása miatt sem valósulhatott meg. A hitelez
követelésének érvényesí tése els  fokon a királyi Kúriánál történhetett a XVII.sz.el tt a királyi
bí róságokon cognitios per keretében. A rendi Magyarországon tehát a kölcsönügyletek volumenének és
min ségének fejl dését csak részben akadályozta a folyósí tás el tti kockázati kitettség magas szintje és
a hitelfelvev k kvázi hitelképtelensége. Jelent s akadály volt a hitel behajtásával kapcsolatos
jogérvényesí tés er teljes korlátozottsága, ami megnyilvánult egyrészt abban, hogy nehéz volt
bizonyí tani a kihelyezés tényét és összegszer ségét (gondoljunk az auszugalis processus
szabályozásának id pontjára!) valamint abban is, hogy ez az esetleges jogérvényesí tés pozití v
hozzáállás esetében is igen lassú és körülményes volt. Jogtörténészek publikációi egyértelm en
megegyeznek annak a megí télésében, hogy a hazai korabeli jogbiztonságot alapszinten az ún. vásári
bí róságok keretében lehetett realizálni ún. sommás eljárás keretében. A sommás eljárás éppen a mai
választott bí róság eszközével van közvetett kapcsolatban: lényege a viszonylag egyszer  és nyilvánvaló
esetek gyors, akár a helyszí nen való megí télése, melynek végrehajtása az uralkodói hatalommal és
kényszerí t  eszközeinek a potenciális lehet ségével gyorsabban bekövetkezhetett, mintha a per a királyi
Kúriára került volna. A probléma azonban továbbra is létezett: effektí ve csak olyan ingóságot lehetett
zálogosí tani (azaz arra hitelt felvenni) amely végrehajtható volt,76 tehát a gyakorlatban - legalábbis
legálisan- nem lehetett kölcsönt felvenni termelésre egyszer  árufedezettel77. Ez a korabeli hypotheca vs
pignus problematikájának kérdéséhez vezet vissza és magyarázza a hitelkereslet sz kösségét.
Felhí vnám a figyelmet arra, hogy az olvasó kí séreljen meg azonosulni az akkori társadalomszemlélettel:
két részre lehet bontani a korabeli hitelképességet, egyrészt ún. elvi hitelképességr l beszélhetünk,
másrészr l gyakorlati hitelképességr l. A megkülönböztetés lényege, hogy elvileg a korabeli
Magyarországon a rendek lehettek hitelképesek, ezek voltak azok a rétegek, amelyeket, mint nemzetet
figyelembe vettek. A rendek nem mindegyike volt azonban effektí ve hitelképes, amely els dlegesen a
fedezetek forgalomképességével függ össze. Értem ezt a fekv  jószágok és az ingó dolgok
terhelhet ségén és azon terhek közhiteles nyilvántartásba vehet ségén.
Jussunk el tehát a XVIII.századig a tárgyalásunkban és vegyük ehhez szemügyre ismét a fenti ábrát.
Saját kutatásaim arra mutatnak, hogy az els dleges gond a XVIII.sz-ban még mindig az alacsony
hitelvolumen. Ismételjük meg a korábban elmondottakat:”…Az európai bankárkodás fejl dése ugyanis
minden értékelhet , vizsgálható területen err l az alapról kiindulva fejl dött, tekintve, hogy más releváns
társadalmi réteg ezzel az üzletággal nem foglalkozhatott volna a korabeli társadalmi-gazdasági
fejlettségi szinten. Megfigyelhet  azonban, hogy a bankélet fejl dése alapvet en két irányzatra
bontható szét: a Jirkovsky által használt kifejezést alkalmazva filantróp- és a honorácior
szemléletmódra78.  Nem célom egyik irányzatot sem deifikálni, azonban megí télésem szerint ahogyan a
„banknóta” megjelenése a pénztörténetben, úgy a honorácior megközelí tésmód a banktörténetben olyan
lépcs nek tekinthet , amely nélkül igazi fejl dés ezen a téren nem indulhatott volna el. A bankélet
aromorfozikus jellegét azonban Magyarországon akadályozta, hogy az ország nem rendelkezett

76 Még az 1881.évi 60.tc. is arról az ingó zálogtárgy végrehajtási feltételér l szól.
77Ezen csak 1928-ban a 21.tc. segí tett, amely szabályozta az ipari záloglevél konstrukcióját.
78A bankrendszer m ködési feltételeivel és történelmi szempontból kruciális faktoraival foglalkozó

el adásomban [microCAD 2000. február 24., Miskolc] a biakrónikus megközelí tés alapján az
1.sz.táblázat egyez ségeit és különbségeit megkí séreltem összevetni. Az általam elfogadhatónak í télt és
jelen doktori értekezés szemléletmódjaként elfogadott releváns honorácior fejl dési irányzat
aromorfozikus alapként való értelmezésével kapcsolatban érdekes adalékokkal szolgált Dr. Bozsik
Sándor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karáról.
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olyan kurrens árualapokkal, amely értéke megfelel  mérték  kockázati prémiumot biztosí thatott
volna a kereskedelmi hitelezés résztvev i számára. A hitelélet fellendüléséhez, a hitelezési aktivitás
fokozásához azonban hiányzott a másik alapvet  institucionális elem is, melyre a korabeli viszonyokkal
foglalkozó szakirodalom egységesen felhí vja a figyelmet: a hitelezés törvényi keretét csak az 1723. évi
LIII. tv. cikk (!) „auszugalis  processus”79 (azaz a könyvkivonati per rendjér l és arról rendelkez
törvénycikk, hogy hogyan kelljen a keresked knek az „eddigelé” keletkezett adósságok iránt eljárni)
szabályozta, amely mindössze arra korlátozódott, hogy el í rta a kereskedelemben a tételek
könyvkivonati eljárással való kötelez  rögzí tését (azaz minden forgalmazott tételt könyvben nyilván
kellett tartani); meg kell azonban jegyeznem, hogy a bankárkodás társadalmi-gazdasági körülményei az
egész korabeli Európában hasonlóan desperatí vak voltak - ezen csak az egymást kölcsönösen ismer  és
egymással szoros kapcsolódási pontokkal (els sorban családi kötelékek) rendelkez  kereskedelmi
hálózatok segí thettek (figyeljük meg, hogy a nagy európai bankházak fejl désének közös kiindulópontja
és alapja mindig ugyanaz: a veszélyes, de nagy profittal kecsegtet  távolsági kereskedelem jelent s
forgót ke szükségletét olyan családok biztosí tották, amelyek képesek voltak biztos európai kapcsolódási
hálózatot elérni)”.80 Ennek alapján felhí vom a figyelmet egy hazai jellegzetességre, amely nagyon jól
megvilágí thatja a korabeli magyar hitelviszonyok kihatását a magyar kereskedelmi bankszegmens
kés bbi fejl dését tekintve is. Vegyük észre, hogy még az 1600-as évek közepén is csak arra
korlátozódott a kölcsönügyletek során létrejött kapcsolatok szabályozása, hogy a túlzott mérték
kamatot követel  hitelez t hogyan büntessék, szankcionálják, mí g magának a hitelkapcsolatnak
és a hitelez i érdekeknek a védelme csak mintegy felszí ni, kényszer  törvényi intézkedésekre
korlátozódott. A jelzett auszugalis processus keletkezése mintegy 50 évvel kés bbre datálható! Ez a
jellemz  nem párosult ugyanilyen mérsékelt szí nvonalú hitelkereslettel, azonban a hitelezést nagy
mértékben gátolta, hogy annak jogszabályi kerete - a hitelez  és az adós érdekeit legalábbis azonos
mértékben véd  hitel és kapcsolódó törvények - nem álltak rendelkezésre. A törvényi keretek ezen
túlmen en inkább korlátozták, mint segí tették a hitelélet kibontakozását; egyáltalán nem volt egyedüli
jelenség akkoriban, hogy a kamatok kivetését nem preferálta a társadalom, í gy az adott viszonyok között
a „rögzí tett kamatplafon” eszköze, illetve az attól való eltérés szankcionálása két hatással járt:
ù a hivatalosan rögzí tett kamatszint nem biztosí tott elegend  kockázati prémiumot éppen a hitelélet

szempontjából talán legnagyobb potenciális hasznú piaci szegmensekben;
ù a hiteléleten belül megakadályozta a prudenciális szabályok rögzülését és a hitelpiac torzulásához

vezetett;  gátolta az egészséges hitelkapcsolatot.
A már többször is idézett Kautz Gyula szerint a reformáció hazai térnyerésének hatására a hitelügyletek
megí télésében látható javulás következett be: ez azonban els sorban a vagyonra vonatkozott, a pénz- és
pénzüzletek lenézése, a keresked kt l való idegenkedés, a kamatszedés elí télése és tilalma, a
keresked k improduktí v társadalmi rétegnek való tekintése továbbra is megmaradt. Magyarországra
még a XVIII.sz.els  negyedében is az iparosság, a kereskedelem lenézése, a birtok és gazdasági
viszonyok rendezetlensége, a t keállomány alacsony szintje volt jellemz . 1723-ban még csak ott
tartunk, hogy a hitelvolumen növelésére és az adósságnyilvántartás és a hitelez védelem fokozása
érdekében elrendelték a „betáblázásokat”81, ami az ún. charta biancák alkalmazásával a visszaélések
törvényi kezelését és az adósság-elismerés gyorsabb törvényi, bí rósági lebonyolí tását jelentették.
Ennek része illetve kapcsolódása a hitbizományok és majorátusok felállí tása (birtokmobilizálás)  és a
telekkönyvi intézmény elterjesztése (amihez tudjuk, egy nagy hatású gondolkodó gróf Széchenyi István
hatása kellett). Mindezek a hitelez -adós kapcsolatban a fedezet könnyebb birtokbavételének segí tését
jelentették volna, tehát els sorban a fedezet nyilvántartását és birtokbavételét támogatták. A
hitelállomány nagyon alacsony volta már korán éget  problémává vált, olyannyira, hogy már 1715-ben
felmerült egy országos pénztár megalakí tásának terve, amely az akkori szóhasználattal „az iparosodás
és a hitelszükséglet jobb kielégí tését célozta volna”. Vegyük észre, hogy a KHM szemlélet félig rejtve,

79Ld. részletesebben Vargha Gy.[ 1896].
80Vargha, Gy.[1896] már hivatkozott m vén túlmen en foglalkozik a kezdeti gátakkal Jirkovszky,S [1945]

is. Mindegyikük végkövetkeztetése, hogy a hazai banki (pénztári) kezdetekre az osztrák jellemz k
nyomták rá a bélyegüket.

81 Ld.1723.évi 107.tv.cikk.
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félig nyí ltan hogyan mutatkozik meg a hazai hitelélet fejl désében! A rendek saját érdekeiket helyezték
el térbe és az olcsó hitelforrásokat követelték. Ekkorra már az osztrák érdekszférába került magyar
gazdaságnak volt végre kire hivatkoznia. Megí télésem szerint a Habsburg-uralomig eltelt évek alatt
sokkal kényelmesebb volt a kifejl dött feudalizmus során elnyert kiváltságokhoz ragaszkodni, ami
viszont egyértelm en akadályozta a bankrendszer és azon belül a kereskedelmi bankszegmens létrejöttét.
Amikor az osztrák pénzügyi érdekszférában a magyar törekvéseket nem teljesí tették, akkor azt két
oldalról célszer  már figyelembe venni és értékelni: egyrészt elfogadható az a nacionalista követelés,
hogy a magyar gazdaságba t két kell pumpálni és erre a Habsburg uralkodóház lehetett volna alkalmas,
másrészt viszont a magyar rendek nem vették egyáltalán figyelembe azt, hogy az osztrák t kebefektet k
féltek a bizonytalan jogi helyzett l és a rendek kiváltságai miatti forgalomképtelenségt l is. Térjünk
vissza azonban az országos pénztár tervéhez. 1723-ban még annak forrásairól is rendelkeztek, azonban
a végrehajtásból, azaz az intézmény felállí tásából végül nem lett semmi. A kamatszedés társadalmi
elí télése is csak lassan oldódott, hiszen az 1723. évi CXX.tv. cikken és az 1802. évi XXI. tv.cikken
keresztül egészen az 1800-as évek elejéig hivatalosan életben maradt a kamatszedés „erkölcsi
elí télése”; ez a fajta „uzsoraszemlélet” megismétl dik majd még 1919-ben is. Találunk erre jó
párhuzamot az 1948-as évekt l a 60-as évekig is. A hitelélet fejl déséhez azonban hazánkban még a
kamattilalom feloldása, a kamatszedés elfogadása és a zálogszabályok pontosí tása sem lehetett
elegend . Új instrumentumokra volt szükség. Ezt szolgálhatta részben a kereskedelmi hitel gyakorlattá
válása és a váltó elterjedése. A váltóhasználat, a követend  eljárás szabályozatlansága miatt a
hitelvolumen jelent sen nem emelkedhetett. A korabeli viszonyok inkongruenciáját jól jelzi, hogy
egyetlen forgalomképes és tárgyiasí tható fedezettségi elemként a váltók szolgálhattak (természetesen a
kézizálogon túl). Ez azonban nem els sorban a törvényi szabályozottság és szankcionálás eszközével
vált els dlegesen meghatározóvá, hanem egyfajta interiorizációs jelleget öltött. Mint a kés bbiekben
látható lesz, az 1750-es évekt l az 1800-as éveken áthúzódó jelenség a bankok váltótárca (korabeli
szóhasználattal váltótárcza) állományának  szignifikáns részesedése a mérlegf összegb l82.
Ahhoz, hogy a váltóhasználat a kés bbiekben bemutatandó mértékben növelje, növelhesse a
hitelezési aktivitást, alapvet en a jogi keretek biztosí tására volt szükség (mindig és ismételten
visszatérünk a jogi keretekhez; egy ilyen id szakban véleményem szerint a hitelez barát jogi környezet
olyan szükséges kellék, amely nélkül nem lehet biztonságos és egészséges hiteléletet kialakí tani; ilyen
id szak a hazai banktörténetben többször is megismétl dött). Már a korábbiakban bemutattam, hogy a
hazai hitelfedezettségi lehet ségek (jogi biztosí tékok csekély volta miatt) er sen korlátozottak voltak: a
földbirtok forgalomképtelensége, illetve a mez gazdasági birtokok alacsony produktivitása a hitelezés
alapvet en bizalmi jellegét er sí tette (más lehet ség nem lévén ebben az id ben az adós társadalmi
ellehetetlenülése mintegy „hitelbiztosí tékként” szolgálhatott).
Kautz szerint az 1870-es években számos - magyar szemmel is - reformintézkedést megpróbáltak
uralkodói nyomásra bevezetni Magyarországon, azonban ezek a gyakorlatban nem valósultak,
valósulhattak meg: ilyenek voltak a szabad kereskedelem megvalósí tása, az uzsora-törvény eltörlése, a
birodalmon belüli szabad árumozgás, vámok nélkül. A rendelkezések hiábavalósága egyszerre
következett az osztrák és a magyar rendek ellenállásából. Az országgy lések rendre „dönt
elhatározásokra jutottak”, azonban azok a gyakorlatban alig-alig valósultak meg. Az országgy lés 1971.
évi kereskedelmi választmánya számos javaslatot tett pl. a külföldr l betelepül  iparosok kapjanak
adókedvezményt, adómentességet; az ipar fejlesztésére jöjjön létre országos pénztár, amely
iparfejlesztési célra kölcsönöket adna. A javaslatok azonban annyira zavarosak és helyi érdekekt l
meghatározottak voltak, hogy arról nem született határozat és újabb összegz  tervezetek kidolgozását
í rták el . Ebben az id szakban egyre nagyobb nyomást érzékelhetünk az ország keresked inek és
iparosainak oldaláról az ipartámogatásra83. Az 1790-91.évi kereskedelmi választmány indí tványozta pl.

82Az els  váltótörvény meghozataláig 1840-ig kellett várni. Bár az 1790-91-es országgy lés határozott a
váltótörvény szükségességér l, azonban az 1791-es erre a célra is létrehozott Kereskedelmi Választmány
csak javaslattételig jutott el. Ennek következményeként született az 1792.évi 17.tc., amely a keresked k
számára lehet vé tette az osztrák váltójog alkalmazását.

83Ld.Kautz hiv.m vében hivatkozik egy 1790-es pesti kereskedelmi és egy 1791-es l csei kereskedelmi
memorandumra.
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egy váltótörvény kidolgozását és életbe léptetését, a kereskedelem és hitel (bankügy) fontosságát pedig
hitel- és bankintézetek felállí tásával tartotta orvosolhatónak84.  Az osztrák kormányzat azonban erre
nem volt hajlandó és a folyamatos háborús kiadások finanszí rozására inkább pénzügyi forrásként
használta a magyar gazdaságot. Persze ehhez hozzátartozik egyrészt a korábban már elmondottak
értékelése, de az adott korszak ismerete is. Ma már közismert, hogy a Habsburg-család a
birodalomépí tés során és a sorozatos háborús kiadások fedezésére a kezdetekben nagyrészt német (dél-
német) bankházak finanszí rozására támaszkodott. Ilyen kiemelked  német finanszí rozó bankár család
volt a Fuggerek bankháza. A német ill. porosz-osztrák ellentétek kiélez désével azonban a Habsburgok
elvesztették ezt a hitelforrást és növekv  mértékben kellett, hogy a Birodalom bels  pénzügyi forrásaira
támaszkodjon. Ett l az id ponttól kezdve datálódik a pénzromlás jelensége és a magyar  területeken való
filiálé-nyitások zöme is. Erre szolgált a rossz min ség  rézpénz kibocsátása és a forgalomban való
kötelez vé tétele, majd czédulákkal való helyettesí tése. Ez a folyamat folytatódott olyan mértékben,
hogy 1807-ben már a bankóczédulák sem segí tették az udvar pénzéhségét. Értelemszer en ugyanis
önként már senki nem akart pénzt kölcsönözni az udvarnak, mivel a kölcsönt rosszabb, értéktelenebb
pénzben fizették volna vissza.
Ekkor születtek meg az ún. fináncpátensek, amelyek már kényszer-kölcsönöket í rtak el , mintegy adók
formájában.85 Ezek a kényszer kölcsönök korábban sem voltak ismeretlenek és kés bb is többször
el fordulnak még a hazai bankrendszer történetében. A pozsonyi kereskedelmi választmány 1802-ben
ismételten a hazai hitelügy fejl dését sürgeti: cél egy szabadalmaztatott központi nemzeti bank
létrehozása, amely kereskedelmi hiteleket nyújt, váltót számí tol le, szigorú adósságtörvény és több
hitelintézet megalapí tását tartják szükségesnek. Jellemz  a korszakra egyébként, hogy ezen tervek során
messzemen en megpróbálták az osztrák pénzügyi és pénzkibocsátási érdekeket is figyelembe venni,
azonban a gyanút soha nem sikerült teljesen megszüntetni.
A korszak meghatározó reformgondolkodója, Széchenyi a Hitel-ben í gy fogalmaz: „szükségünk volna
tehát egyebek mellett jól szervezett nemzeti bankra mely t két és pénzer t termékenyí tend  módon
nyújthatna, mely azonban csak a dolog praxisát ért k által lenne felállí tandó, s kiknek miután
haszonkeresés nélkül nem igen történik valami a világon, abból el nyük is lehet.86Mindez pedig
hozassék kapcsolatba a hitellel, azonban jólrendezett hitellel, mert ez utóbbi a mily nagy áldás, úgy balul
felhasználva átok is lehet; védangyala pedig és fényes napsugára: a publicitás, nyí lvánosság…”. Nemzeti
bank alatt nem a mai értelemben vett központi banki funkcióval bí ró bankok bankját kell érteni,
akkoriban ez egy olyan jegykibocsátási monopóliummal rendelkez  pénzintézetet  jelentett volna, amely
egyúttal végzi a hitelezés funkcióját is. Ilyen értelemben mintegy hasonlí tott a monobank-szisztéma
lényegi elképzelésére is. Más kérdés, hogy ún. szakosí tott pénzintézetek létrehozásával egyes területek
speciális hiteligényét is ki lehetett volna elégí teni. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a hitelezési
biztonságot szolgáló jogszabályi háttérrel nem foglalkoztak, az, ha fel is merült a publikációkban, csak
mint egy jöv beni elérend  „egyszer majd megvalósí tandó” célkit zés szerepelt. Ezen a területen
lényegi el relépést csak az ún. reform-országgy lések hoztak.
Visszatérve Széchenyi véleményére, a fentiek miatt a szerz   szerint szükséges:
”…tapintatos munkafelosztás, tökélyesbí tett igazságszolgáltatás, jó váltó- és kereskedelmi törvény,
gyors pontos törvénykezési eljárás s a hitel kifejlése s megszilárdulására vezet  minden intézkedés
életbeléptetése.” A Stádiumban í rja:”hozassék be a hitel emelésére a váltójog, töröltessék el az siség
és a fiskalitás, mondassék ki a nem nemesek szabad birtok-szerezhetési joga, s a haza minden
polgárainak a törvény el tti egyenl sége…A hitel valódi egybetartó láncz, mely kivált hazánkban
nélkülözhetetlen, miután egyébként gazdaságunkat el rébb vinni, s üzletünket javí tani örökké

84Ld. Corpus Juris Hungarici 1792.évi 17.tv.cikk.
85Kautz (Springer: Geschichte Österreichs) szerint 1807-ben a bankóczédulák állománya már 500 millió Ft-

ra emelkedett, az államadósság (státusadósság) 300-ról 708 millió Ft-ra növekedett. Az államadósság
olyannyira meredeken emelkedett, hogy 1811-ben pénzügyi nyí ltparancs kibocsátására került sor, amely
a birodalom technikai fizetésképtelenségét próbálta meg bürokratikus eszközökkel megoldani pl. az
államadósságot olyan módon csökkentették, hogy a kölcsönt kére vetí tett kamat felét eltörölték.

86Széchenyi:Hitel 147.o.
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képtelenek leszünk…Ennek egyéb akadályai közt pedig az uzsorai vagy kamattörvény is foglal helyet,
melyet ez okból helyeselni nem lehet, annál is inkább, mivel ama szabály fenntartása lehetetlen.”87

Az 1832-1840. évi országgy lések egyértelm  szerepe, hogy el segí tették az ún. reform-
országgy lések szerepét. Az 1840.évi XVI-XXII.tv.cikkek számos nagyon fontos kérdést szabályoztak
(pl. keresked k, gyárnokok és közkereseti társaságok jogállása); ilyen lépés volt a kisebb érték
követelések gyorsí tott bí rósági ügyintézése is. Ekkor született meg a váltótörvény és a cs drendtartás.
Magyarországon a cs deljárás a XIX.sz.közepéig nem létezett és az akkor hozott cs djogi törvény88 sok
tekintetben még mindig az adósok védelmét szolgálta, továbbá az eljárások is igen hosszadalmasak
voltak. Az 1840-es évek szabályozásai tehát mindenképpen el relépést jelentettek, azonban az igazából
hatásos és gyakorlatban is hatékonyabban alkalmazható cs djogra 1881-ig kellett várni89. Ekkor került
elfogadásra az 1881.évi 17.tc. Az 1840. évi országgy lés már tervbe vette egy önálló magyar nemzeti
bank felállí tását is, azonban ennek törvénybe iktatására már nem került sor.
Az 1840. évi országgy lést követ en élénk vita bontakozott ki a hazai hitelintézetek szükségességér l
és a hitelintézeti struktúráról. A korabeli szaksajtóban publikált m vekb l kiderült, hogy a gazdaság
fejl déséhez mindenki egyértelm en alapvet en szükségesnek í télte meg a rendezett hitel-, pénz- és
adórendszer kialakí tását. A korabeli viszonyok között ugyanis már megjelentek az egyesületi és ezért
filantróp elveken nyugvó takarékpénztárak a Magyar Királyság területén, ami azonban kis t keerejük és
limitált tevékenységi körük (mind a kihelyezések terén, mind földrajzi értelemben) következtében a
gazdaság hitelsz kösségét és éppen ezért hiteléhségét megoldani nem voltak képesek. Ezért merültek fel
sorra más tí pusú bankok, hitelintézetek létrehozására vonatkozó elképzelések. Ilyen volt pl. a gróf
Dessewffy Emil „Alföldi Levelei”-ben körvonalazott földhitelintézet terve is90. Eszerint olyan bank
felállí tására van szükség, amely
ù forrásokat is gy jthet, amelyre bankjegyeket bocsát ki. A bankjegyek kibocsátásának két alapja van:

a hitelezés és a bankjegyek megfelel  fedezete.
ù jól rendezett bank, azaz egyrészt olcsóbb (6%-nál alacsonyabb) kamatozású hitel biztosí tásával

felszí vhatja a hitelkeresletet, másrészt törvényileg megfelel en szabályozott és alátámasztott
(birtokrendezés, telekkönyvi rendszer, váltó- és cs dtörvény).

ù saját joggal és szabadalommal rendelkezik a bankjegy kibocsátására és csak annyi bankjegyet
bocsáthasson ki, amennyinek fedezete van, hogy annak értéke ne romoljon;

ù amennyiben közadó a bank forrásainak alapja, akkor a bank állami birtokban legyen;
ù olyan független bankra van szükség, amely önállósága és sikeressége révén külföldi t ke bevonására

is alkalmas.
Alapve  fontosságúnak í télte meg a szerz , hogy különbözzön egymástól a földbirtokosoknak és a
keresked knek (iparosoknak) alapí tott bank. Kautz felsorolja az akkori közgazdasági irodalomban
lefolytatott bankvita szerepl inek véleményét. A legjelent sebb hozzászólók: Dessewffy Emil, Farkas
Ferenc, Trefort Ágoston. Trefort Ágoston véleménye szerint Magyarországon el ször egy ingóhitel
bankra kellett törekedni, amely az iparosoknak, keresked knek nyújthatna megfelel  kamatozású
hiteleket. A Földhitelbank létrehozásához ugyanis el bb a törvényi feltételeket kell rendezni és pl. az
siség törvényét eltörölni. A korabeli közgazdasági felfogást jól tükrözi, hogy a bank t kéjét arany-

illetve ezüstfedezettel képzeli el, melyhez bankjegy kibocsátásával lehetne hozzájutni.

87 Széchenyi: Stádium 77.o.
88 Ld.1840.évi 22.tc.
89Ez többek között két szempontból segí tette el  a hitelélet fejl dését: a cs djogban cs dper helyett

cs deljárást vezetett be és a cs deljárásba vont cs dvagyon értékesí tését a hitelez kre bí zta. A
tömeggondnok ezt a folyamatot törvényileg ellen rizte. Az eljárás ekkor vagy az adós kérelmére, vagy a
hitelez  kérelmére indult el. Az adósnak a fizetésképtelenséget igazolni, mí g a hitelez nek a nemfizetést
valószí n sí tenie kellett. Azonban - hasonlóan a mai viszonyokhoz - a cs d nem igazán szolgálta sem az
adós, sem a hitelez  érdekeit: egyrészt gyakran évekig elhúzódtak, a vagyon értéke ezid  alatt jelent sen
csökkenhetett. Ezért a XX.sz.elején újabb módosí tásokra került sor: ilyen módosí tások voltak pl. a
cs dön kí vüli kényszeregyezség eszköze vagy a kényszerfeszámolás

90 Gróf Dessewffy Emil banktervét részletesen ismerteti Kautz Gyula [1868, 364.o.]
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A fenti törekvések a törvényhozás terén is éreztették hatásukat: az országgy lésben is teret nyert az a
néz pont, hogy a hazai gazdaság fejletlenségének egyik okozója az alacsony és drága
hitelellátottság. Ennek okát viszont az osztrák nemzeti bank monopóliumában látták, ezért felállí tásra
került egy pénzügyi bizottság („financziális választmány”), amelynek az volt a feladata, hogy dolgozza
ki egy önálló magyar hitelintézet szabályait91. Ez meg is történt, a javaslat egy olyan földhitel-intézetr l
szólt, amelynek vezet je egy ún. kormányzó lett volna, akit az Országgy lés javaslatára a kormány
választott volna meg, de az Országgy lésnek tartozott volna felel sséggel. A hitelintézet
általánosságban a földbirtok értékének harmadáig adott volna hiteleket 5%-os kamatláb mellett a
földbirtokosoknak. A bank- és hitelkérdés törvényileg csak 1848-ban merül fel újból, amikor a
nagy törvényalkotási lázban ezzel kapcsolatban is alapvet  törvények születnek. Ebben a
törvényhozási id szakban történik meg az siség eltörlése, a telekkönyvi rendszer kötelez vé
tétele, a magyar-osztrák bels  vámok eltörlése, az úrbéri viszonyok rendezése. A törvényhozás
rendelkezik egy önálló magyar hitelintézet felállí tásáról92, amely valamely országos alapból feltöltve
bárkinek nyújthatna hitelt (megfelel  értékbecslés alapján jelzálog vagy kézizálog fedezettel) akinek
tehermentes és forgalomképes vagyona van (azaz az siség eltörlésével az úrbéri viszonyok alól kikerült
pl. ingatlan áll rendelkezésére). Nézzük a konkrét lépéseket is, mivel azokat számos publikációból
pontosan ismerjük. A Habsburg Birodalom korábban els sorban az állami jövedelmek
maximalizálásával tör dött. A gazdaság szervezett irányí tására csak 1746-ban alakí tották meg az
Universalkommerziendirectoriumot, amely aztán 1762- l, mint Kommerzienrat folytatta tevékenységét.
Magyarországot az osztrák pénzügyi igények forrásszerzési területének min sí tették, éppen ezért nem
volt szükségük arra, hogy itt fejlett hitelpiac alakuljon ki. Azokat a hazai törekvéseket, amelyek erre
irányultak, akadályozták. Ebb l következett, hogy a helyi speciális gazdasági illetve gazdaságszervezési
igényeket sem ismerték el, ezért nem is jöhetett létre egy ilyen önálló nemzeti intézmény. Els sorban az
osztrák örökös tartományok gazdasági igényeinek koordinálására alakí tották meg a Kommerzienratnak
adekvátan 1724-ben a Helytartótanácsot. Erre lehet következtetni az 1746-ban felállí tott Kereskedelmi
Tanács kett s vámrendszeréb l is.93 A pénzügyi helyzet romlása és a hadi kiadások növekedése miatt
egyre nagyobb mennyiségben kerültek forgalomba az ún. bankó-czédulák, melyeknek értéke viszont
folyamatosan romlott. Ebb l és a kormánnyal szembeni bizalmatlanságból következett, hogy az uralkodó
hiába kí sérelt meg több alkalommal is császári pátens formájában bankóczédulákkal, majd közvetlen
hitelfelvétellel forrásokhoz jutni Magyarországon, ezek a próbálkozások rendre sikertelenek maradtak.94

Az igen elrugaszkodott pénzromlás és a Birodalom technikai fizetésképtelenségének réme vette rá a
kormányt arra, hogy a Nyugat- és Észak-Európában már alkalmazott módon egy központi jegybank
kontrollja és irányí tása alá helyezze a bankjegy- és pénzkibocsátást. Ezért került kibocsátásra egy
császári pátens 1816-ban, amely rendelkezett az Osztrák Nemzeti Bank létrehozásáról. A Bank
monopóliummal rendelkezett az egész Monarchia területén a következ  területeken:
ù fémpénzfedezet alapján bankjegykibocsátás
ù váltó- és kereskedelmi értékpapí rok leszámí tolása
ù jelzálogfedezettel kölcsönök folyósí tása
ù az államadósság kontrollálása, államadósság keletkeztetése illetve törlesztése.
A monopólium betartásának érdekben a Monarchia területén több nagyvárosban hozott létre leszámí toló
és bankjegykibocsátó fiókokat pl. 1847-ben Prágában, 1851-ben Pesten, majd Budán, Temesvárott. 1818
és 1823 között 12 bankfiók megnyitására került sor. A monopólium védelme annyira sikeres volt, hogy
azt évtizedekig nem is sikerült megingatni.
Volt már róla szó, hogy mindezeket a problémákat és az önálló magyar jegybank vagy jegybankok
felállí tását számos magyar korabeli közszerepl  sürgette. Igen er teljes és heves vita bontakozott ki

91Az 1843/44.évi országgy lés err l törvénycikket is alkotott, de a gyakorlatban forrás nem volt hozzá.
92Ld.1848.évi 14.tv.cikk.
93A Birodalom és Európa más országai között is létezett egy vámhatár, valamint ugyanilyen vámhatár

húzódott a Magyar Királyság és az egyéb, Birodalmon belüli részek között. Ezt a bels  vámhatárt a
magyar rendek mindvégig rendkí vül sérelmezték és a reformkori törvényhozás egyik sarkalatos pontja
éppen ennek az eltörlése volt.

941806.évi pátens, 1808.évi pátens, 1811. évi pénzügyi nyí lt parancs.
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azonban arról, hogy milyen is legyen a bankrendszer: az egyik irányzat szerint szabad bankpiacot kell
létrehozni, amely az Országgy lés által meghozott törvény alapján szabályozott módon, de szabadon
alapí tva versenyezhetnek a hitelfelvev kért és a pénzügyi forrásokért. A másik irányzat azonban arra
gondolt, hogy a pénzromlás eddig tapasztalt jelenségének megakadályozása érdekében csak egy
központi bank jöjjön létre Magyarországon, amely osztrák mintára, de a magyar érdekeknek
megfelel en képes a gazdaság finanszí rozására. A vita másik pontja az ügyfélkörre vonatkozott: az
egyik irányzat szerint az siség törvénye, az úrbéri rendszer, a nemesi kiváltságok tehát
végeredményben a földek forgalomképtelensége miatt a polgárság lehet hitelfelvev , mivel azok
ingatlanaira jelzálogot lehet bejegyeztetni. A másik irányzat úgy vélte, hogy a földbirtokra és
annak termékhozamára is lehet hitelt felvenni, tekintve, hogy az az osztrák monopóliumban is
megtörtént, azonban a kí vánatos mértéknél sokkal kisebb szinten. A korszak jellegzetessége volt
egyébként, hogy nem létezett közhiteles ingatlan-nyilvántartás, csak a Földkönyvek létrehozásáról
határoztak több alkalommal. Más kérdés, hogy a korabeli feljegyzések és publikációk jelzik, ezek a
Földkönyvek a gyakorlatban csak korlátozottan valósultak meg. A kor nyugat-európai illetve ezen belül
német mintái alapján a bankvitákban és tervezetekben öt intézményforma létrehozása merült fel:
ù központi jegybank, amely az osztrák jegybankkal együttm ködve kontrollálja a hazai

bankjegyforgalmat, tehát azzal adekvátan a bankjegyek értékállóságát;
ù leszámí toló illetve váltóbank a kereskedelmi forgalom b ví tésére;
ù földhitelbank, amely a mez gazdaság azaz adekvátan a földbirtokosok hiteligényét hivatott

biztosí tani; és
ù jelzálogbankok német mintára a városi polgárság ingatlanainak fedezetére hitelfolyósí tás és

betétgy jtésre; és
ù takarékpénztárak az önsegélyezésre illetve szolidaritási elvek alapján.
Ilyen tervek születtek pl. az Országos Pénztár felállí tásáról, illetve takarékpénztárak alapí tásáról is. De
ugyanilyen elképzelések voltak már az 1700-as évek végét l magyar hitelbank alakí tására is. A Pesti
Kereskedelmi Bank megalakí tása azonban az Országgy lés támogatása ellenére a korábban már jelzett
akadályok miatt igen hosszadalmasra sikeredett. Az ezt követ  egyre nemzetiesebb s nacionalistább
érzelm  országgy lések sorra állí tották fel a különböz  bizottságokat és választmányokat, amelyek
sorra mondták ki egy önálló magyar jegybank és további hitelintézetek alapí tásának szükségességét.
Azt azonban nem lehet állí tani, hogy egyáltalán ne léteztek volna hazánk területén pénzintézetek, hiszen
az Osztrák Nemzeti Bank fiókjain túl az 1818-ban megalakult Els  Osztrák Takarékpénztárnak is voltak
Magyarország területén fiókjai, valamint els sorban kereskedelmi spekulációs céllal már volt hazánkban
külföldi „bankszer ” intézet is. Azonban - mint ahogyan már volt róla szó - ezek a pénzintézetek
megközelí t leg sem voltak képesek a hazai hitelszükségletet, a hazai hitelkeresletet kielégí teni. Az
igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy összegzésszer en több akadálya is volt a hitelb vülésnek
Magyarországon:
ù az osztrák politikai és gazdasági ellenérdekeltség
ù a hazai t keszegénység illetve a hazai vagyonok gyors devalválódása az osztrák pénzpolitika

következtében
ù a hazai földbirtokszerkezet illetve az ezzel összefügg siségi, úrbéri szabályozások
ù a rendi társadalom kiváltságai és az ahhoz való ragaszkodás
ù a törvényi szabályozatlanság95, ami értend  a nyilvántartások hiányosságára96, a könyvvitel

szabályainak nélkülözésére, a perek és jogok érvényesí tésének rendezetlenségére és
hosszadalmasságára

95A kereskedelmi jog el ször, mint ius singulare a középkorban alakult ki. Ez lényegében a külön
keresked i réteg jogát jelentette. Kezdetben tehát a kereskedelmi jog mint a keresked k joga (ius
mercatorum) létezett, azaz els sorban a keresked k egymás közötti viszonyait szabályozta.
Magyarországon effektí v megfogható kereskedelmi jogszabályok a XIX.sz.során keletkeztek. Ebben a
felfogásban a modern kereskedelmi jog már abban különbözik a középkori ius commerciale- l, ius
mercatorum-tól, hogy nem egy fajta társadalmi réteg zárt joga, hanem a kereskedelem alatt értett összes
tevékenységfajta í gy került szabályozásra.
Az 1840-es évek jogszabályai után az 1875. évi kereskedelmi törvény foglalta el ször össze a magyar
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ù a megtérülési kockázatra, amelyet nagyrészt a fizet képesség és készség jelentett, de hozzájárult a
gazdaság gépesí tettségének és az alkalmazott technológiáknak az elmaradottsága, melynek
következtében a gazdasági output sokkal hektikusabb és bizonytalanabb volt mind min ségi, mind
mennyiségi értelemben, mint máshol Európában

ù a hitelkereslet szegmentáltsága, ami összefüggött a magyar társadalom szétszakadásával,
polarizációjával és a pauperizáció jelenségével.

Mindezek után az els  hazai alapí tású és hazai pénzintézet értelemszer en egy takarékpénztár
volt. A takarékpénztárt Peter Lange tanácsos kezdeményezésére és koordinálásával német mintára
hozták létre Brassóban Brassói Általános Takarékpénztár néven 1835-ben. Mint volt már azonban róla
szó, a takarékpénztár német mintára történ  létrehozása egyenérték  volt annak szolidáris, altruista, és
filantróp jellegével, ami viszont nem felelt meg a hitelkeresletre reagáló hitelkí nálat- ví tési célnak.
A takarékpénztár és kés bb a többi takarékpénztár a kezdetekben semmiféleképpen nem jelentett
megoldást az eddig felsorolt problémák generálta hitelpangásra. Vegyük azonban észre a banktörténet

störténetével foglalkozó fejezet és a jelen fejezet mondanivalója közötti rendkí vüli érdekességet.
Eltekintve ugyanis az emberbaráti szempontok feltétlen szociális szempontú támogatásától, fel
kell figyelni arra a hihetetlen gazdaságtörténeti és id beli szakadékra, ami Európa más részeinek
hitelpiaca és a hazai hitelpiac fejl dése között tátong. A takarékpénztárakon túlmen en Európa
nyugati vagy déli részein a bankárkodás, mint szervezett hivatás eleve nyereségérdekelt
tevékenységként alakult ki és folyamatosan vált egyre szervezettebbé, institucionalizáltabbá. Látható
már az is, hogy azokon a területeken a bankházak már a XIV.sz-ban jelentékeny szerepet játszottak és
fokozatosan növelték piaci szerepüket. Magyarországon azonban még a XIX.sz. közepén sem jött
létre bankintézet! Erre csak 1841-ben került sor, amikor megalapí tották a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bankot. A kereskedelmi banki formára és annak nyereségérdekelt hitelezési magatartására olyannyira
szükség volt, hogy 1844-ben a bank öt másik takarékpénztárral együtt a teljes hazai váltótárca-állomány
78%-át lefedték.97Magyarországon a takarékpénztárak gyors hódí tása jellemz , ami egyrészt a más
hitelintézeti formák hiányával magyarázható, másrészt egyes társadalmi rétegek er s hiteligényének a
következménye. Meg kell jegyezni, hogy a növekedésben két másik tényez  is szerepet játszott: az
1840-ben törvénybe iktatott részvénytársasági forma szabályozása, ami lehet vé tette a
takarékpénztárak valamivel bankszer bb formába való átalakulását és filozófiájuk módosí tását;
ugyanilyen kiemelt szerepet játszhatott a takarékpénztárak sikerében, hogy
ù a takarékpénztárak gründolásához még í gy is kevesebb t keakkumuláció volt szükséges, mint a

kereskedelmi illetve leszámí toló bankok alapí tásához
ù az osztrák területeken 1844-ben bevezetett Regulativum98 Magyarországon csak tervezet formájában

létezett, azt az Országgy lés el soha nem fogadta, ezért a takarékpénztárak fejl dése szinte teljesen
szabályozatlanul haladt el re illetve abban nem érvényesült az osztrák kormányzati kontroll.

Az igen kis számú hitelintézeti struktúra következtében ugyanakkor a magyar hitelpiacra és a
bankpiacra együttesen is eleve nagy fokú koncentráltság volt jellemz . Ez a koncentráltság abból
származott, hogy pl. a teljes hitelpiacon 1845-ben 20 takarékpénztár és egy kereskedelmi bank

ködött; ennek eredményeképpen mind a betét, mind a váltó vagy jelzálog üzletágban 40-70% közötti
volt az üzleti koncentráltság. A korabeli társadalomban igen jelent s hatása volt a birtokos rétegnek,
amely réteg er teljes nyomást gyakorolt egy olyan pénzintézet létrehozására is, amely olcsó illetve az
addigiaknál olcsóbb és hosszabb távú hitelnyújtást valósí thatna meg.99

viszonyoknak megfelel  kereskedelmi tevékenységeket. Ezek között már a bank- és pénzváltó ügyletek is
szerepeltek

96 A Földkönyvek körüli anomáliákról volt már szó. Most csak annyival egészí tenénk ezt ki, hogy
mindössze az 1840.évi XXI.tc. rendelkezett az adósságok els bbsége végetti betáblázásról, ami
magyarán az ingatlan árverezésekor a jelzálogjog els bbségét jelentette.

97Ld. A magyar nemzeti bank története I-II. szerk.: Bácskai,Tamás [KJK,Bp.,1993.]
98Regulativ für die Bildung, Einrichtung und Überwachung der Sparcassen 1844.
99Érdekes tény - ami egyben jól megvilágí tja a korabeli társadalom felfogását - a tervezett bankintézetek

alapí tásának terveiben, hogy a tervezetek többnyire állami alapí tásban gondolkodtak: egyrészt a
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Itt kell egy kis kitér t megtennünk és a bankfilozófiával magyar vonatkozásban foglalkoznunk. Figyeljük
meg az eddigiek alapján a hazai bankalapí tási terveket: az adósok oldalát veszik figyelembe! Els dleges
szempont a drága hitelek kiváltása olcsó és hosszú távú hitelforrásokkal. Magyarán, mí g Nyugat-
Európában els sorban üzleti megfontolások álltak a bankalapí tások mögött, addig
Magyarországon az az igény állt a bankalapí tás mögött, hogy a hitelkereslet olcsó és hosszú
hitelforrásokkal oldódjon meg, ugyanakkor bizonytalan törvényi és megtérülési háttér állt
rendelkezésre. Ez a fajta bankpiaci rendez elv máig tartó hatással van Magyarországon véleményem
szerint és a bankok megí télésében is szerepet játszik. A bankok váltakozva pozití v vagy negatí v
megí télés ek attól függ en, hogy milyen szerepkört töltenek be a gazdaságban. Magyarországon
viszont egyfajta segí t  jelleg kapcsolódott alapí tásukhoz, aminek következtében egyrészt az állammal
és annak viszonylagos biztonságával azonosí tották a bankokat és ez a szocialista id szak alatt csak
tovább fokozódott.
Magyarországon tehát a Kereskedelmi Bank megalapí tása után folyamatosan jelent s presszió alakult ki
egyfajta földhitelbank-szer  szervez dés megvalósí tására, amely azonban  a korabeli társadalmi-
gazdasági feltételek, valamint a politikai adekvátságok következtében „szokásos” módon csak lassan
realizálódhatott. Már az 1840-es évek elején politikai úton követelték egy ilyen jelleg  hitelintézet
felállí tását, amit már az 1844-es országgy lés is tárgyalt. Az 1843/44-es országgy lés által  tárgyalt
tervezet szerint a ”Jelzálog Hitelbank” olyan állami hitelintézetként került volna megszervezésre, melyet
állami tisztvisel k az állami célrendszereknek megfelel en irányí tottak volna és éppen ezért állami
forrásokból töltötték volna fel a t keszükségletnek megfelel en. Igazgatóját a kormány nevezte volna ki,
aki aztán tevékenységét annak elvei alapján végezte volna, a kormánynak tartozott volna
felel sséggel.100 Ugyanilyen regényesen hosszú id t vett igénybe a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
létrehozása is. A történésekr l számos feljegyzés született, mi most ezek összegzését nyújtjuk. A
Kereskedelmi Bank, mint Magyarország függetlennek tekinthet  jegybankja már az 1840-es évek
elejét l vissza-visszatér  kérése volt a magyar közszerepl knek. Annyira, hogy a megalakí tására
vonatkozó kérelmet 1830-ban nyújtotta át Ullman Mór pesti keresked  József nádornak. A folytatás már
ismert: a kérvényt a Helytartótanács ugyan alapjaiban támogatta, de azt egyrészt a Helytartótanácsnak,
másrészt Pest város vezet ségének is jóvá kellett hagynia. A választottbí róság helye és összetétele
körüli vita miatt ezekr l a helyekr l az egységes támogatással együtt csak 1832-ben került a
kezdeményezés továbbí tásra a bécsi Kancelláriának. A Kancellária továbbí totta a kérelmet és a csatolt
okmányokat a Kamarának, ahol az anyagot elfektették és csak 1835-ben foglalkoztak vele érdemben.
Ekkor a kérelmet továbbí tották az Osztrák Nemzeti Banknak, amely természetesen saját monopol
helyzetét féltve reagált a bankalapí tási tervre. Í gy különösen kifogásolták a következ ket:
ù A választott bí róság kérdése: megfelel  pénzügyi törvények, telekkönyvi szabályok és jogrend

hiányában elegend -e a választott bí róság a kés bb törvényszer en felmerül  adós-hitelez  viták
gyors és megfelel  rendezésére illetve a választott bí róság érvényesí teni fogja-e az osztrák
érdekeket;

ù a Kereskedelmi Bank megalapí tásánál figyelembe kell venni, hogy az ONB monopóliumai ne
sérüljenek, ami azt jelentette, hogy a bank kereskedelmi üzleti és hitelezési tevékenységet elláthat,
azonban központi jegybanki feladatokat ne láthasson el (magyarán sem állami hiteleket nem vehet fel,
sem bankjegyet nem bocsáthat ki101).

A fenti kérdésekben véleményegyeztetések zajlottak, majd ezt követ en a módosí tott alapí tó okiratot
1839-ben küldték vissza ismételt engedélyeztetésre. Közben azonban a törvényi feltételek változása
következtében (konkrétan az 1840-es gazdasági, pénzügyi törvények meghozatala) a vita feleslegessé

kehiány miatt, másrészt abból kiindulva, hogy a banknak nem els sorban a hitelellátást kellett volna
szolgálnia.

100A korszak legismertebb közszerepl i és gondolkodói mind hozzászóltak a bankvitához. Í gy megszólalt a
témában Trefort Ágoston, Kossuth Lajos, Farkas Károly, Dessewffy Emil, Fényes Elek stb.

101Effektí ve: lejárati id pont és kamatfeltételek nélküli bemutatóra szóló bankjegyek, utalványok
kibocsátása az ONB tevékenységi körében  maradna, ett l eltér  belföldi forrásgy jtés a Kereskedelmi
Banknak is engedélyezett lenne.
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vált, melynek következtében felgyorsultak az események: 1841 októberében a császár ratifikálta a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank szabadalmi levelét. A szabadalom szerint nem foglalkozhatott jelzálog
hitelezéssel és a részvényt ke után egységesen minimálisan 5% osztalékot az alapszabályában
megí gért. Az operatí v tevékenységet a választmány és az Igazgatóság irányí totta, mí g az egész
tevékenység feletti koordinációt a Helytartótanács biztosí totta. Az Igazgatóságtól függetlenül került
megválasztásra az ún. Bí ráló Testület, amely a váltóleszámí tolási ügyletekben a mai Cenzúra-
bizottsági elvhez hasonló jogkörökkel bí rt. A különbségtételt az egyes üzletágak között az indokolta,
hogy a giro-, a letéti - vagy az el legkölcsön üzletágak jóval kevésbé kockázatosak illetve sokkal
biztosabb fedezetekkel rendelkez k voltak. A szabadalom része volt az adómentesség 25 évre, a
fióknyitási szabadság és különösen a hitelez i els bbség az adóssal szembeni követelések között. Ez
utóbbi törvényi kitétel rendkí vüli jelent séggel bí rt, hiszen a hitelezés biztonságát nagy mértékben
növelte.
A már sokszor emlegetett és idézett Kautz szerint a korabeli viszonyok között a hitelélet
fellendülésének és egy önálló hitelintézet megalapí tásának alapfeltétele az siség eltörlése és az
úrbéri viszonyok rendezése volt. Mindkett t megkí sérelte az 1848-es törvényhozás rendezni. Az
úrbériség rendezését az 1848.évi 9.tv.cikk mondja ki, amely lényegében egy kárpótlási törvénynek
tekinthet . Az úrbéri adósság eltörlésével ugyanis a földbirtokon lév  terhet az állam oly módon vette
volna át, hogy annak erejéig a hitelez  az állam hitelez jévé vált volna; ezzel szoros összefüggésben a
kormány102 felállí ttatta volna a korábban már vázoltaknak megfelel en az önálló magyar jegybankot,
í gy a kárpótlás két formában történt volna: vagy változó kamatozású állami fizetési í gérvény vagy a
bank fizetési í gérvényei illetve 5%-os fix kamatozású államkötvényre való átváltás útján. Kossuth
effektí v lépéseket is tett az önálló hitelintézet létrehozására. A kor egyetlen magyar hitelintézeti
kezdeményezésének, a Pesti Kereskedelmi Banknak a vezet ivel és a legjelent sebb keresked kkel
közösen elhatározta, hogy létre kell hozni az önálló magyar hitelintézetet olyan módon, hogy annak
hitelezhet  t kéje elérje az 12-13 millió Ft-ot. Mivel erre anyagi források és nemesfémfedezet nem állt
rendelkezésre, ezért Kossuth az általa is bí rált osztrák pénzteremtési módszerhez nyúlt: meghatározott
egy átváltási arányt, amely alapján hitelt lehet a gazdaságba pumpálni. Akkoriban nem létezett
tartalékalap-szabályozás, ezért az ún.kincstári jegyek értékét úgy kí vánta rögzí teni, hogy annak alapja
5 millió Ft alapt ke lett volna. Az alapt két közadakozásból illetve részben államkölcsönb l(!) hozta
volna létre, amelyre vetí tve 12,5 millió Ft érték  kincstárjegyet bocsátottak volna ki. Ezen kincstárjegy
volumene szolgált volna egyrészt az állami pénzügyi kiadások fedezésére, másrészt annak egy
meghatározott hányada rögzí tett kamatláb mellett ipari- és kereskedelmi hitelekbe lett volna forgatva.103

Vázoljuk  még egyszer röviden a korabeli jogi keretek releváns elemeit:
ù 1836. évi (!) XVIII. tv. cikk a vásári törvényszékr l; számos korabeli történeti szakasszal foglalkozó

publikáció alapvet nek, de korántsem elégségesnek í téli meg a vásárok jogi szabályozásának
megteremtését és azokon az eljárások formalizálását; szempontunkból azért kiemelked  a
jelent sége, mert az 1800-as évek közepéig érdemi jogszabályhely hiányában a vásárok  kereskedési
normáinak interiorizációja tekinthet  a kereskedelem, majd az erre épül  kereskedelmi hitelezés és
végezetül pedig a hitelélet kiinduló alapjának; a törvénycikk a kereskedelmi  viták rendezését
decentralizálja, ezzel azt gyorsabbá és bizonyos értelemben rugalmasabbá tette.

ù Amennyiben a törvényi szabályozásnak ezt a vonulatát követjük végig, úgy látható,  hogy
kiemelked  szerepet a hitelélet intenzitásának fokozásában a törvényi szabályozottság

102Illetve konkrétan az érintett törvénycikket a kormány részér l, mint pénzügyminiszter, el terjeszt
Kossuth Lajos ellenjegyezte.

103Vegyük észre, hogy ebben a javaslatában Kossuth ugyanúgy fedezetlen vagy csak részben fedezett
pénzkibocsátással próbálkozott, hiszen a kincstárjegy fedezetét képez  tartalékt ke is nagyrészt
államhitelekb l állt volna össze. Ráadásul ennek a t kevolumennek csak mintegy 20%-a forgatódott
volna a gazdaságba hitel formájában. A hitel fix kamatszintjét a korabeli földbirtokosi közhangulat
befolyásolta. Az osztrák nemzeti banktól (illetve annak pesti fiókjától) ugyanis még a legnagyobb hazai
földbirtokosok is csak 6%-os vagy annál nagyobb kamattal kaphattak kölcsönt, de a kockázatoknak
megfelel en a földértéknek megfelel en megállapí tott hitelösszegnek is csak 80%-át kaphatták effektí v
kölcsön formájában kézhez.
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konkretizálódása és a hitelezési tevékenység legalizálása mellett a hitelezési feltételek megteremtése
biztosí totta. Ez azonban továbbra is csupán akkomodációs jelleg  volt és nem preventí v, ösztönz .

ù Az 1840. évi országgy lés mindazonáltal hihetetlen mérték  lemaradást hozott be a gazdasági
törvénykezés terén. A gazdaság szabad fejl désének agalmatikus ideálképének hevületében sorra
születtek a mai szóhasználatban keretjogszabálynak nevezhet  korszakalkotó jogszabályok. Lázas
munkával szinte egymás után hozta meg a hitelezés instrumentumait és jogi szabályait, illetve az
ennek közvetve alapot biztosí tó kereskedelem fejl désének feltételéül szolgáló törvényeket: a XV.
tv. a váltóról, XVI. tv. a kereskedelemr l, XVII. tv. a gyárak jogviszonyáról,  XIX. tv. a kereskedelmi
testületekr l és alkuszokról.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezen jogszabályi források a hitelélet allodiális problémáit
értelemszer en nem oldhatták meg, egyszer en azért nem, mivel annak alapjaival nem foglalkoztak.
Ilyen szempontból bár heroikus munkának tekinthet  és hihetetlen mérték  lemaradást pótolt, azonban
antagonisztikus következményekkel is járt.
Talán a kereskedelmi bankok létrejöttét leginkább el segí t  két legfontosabb törvény az 1840. évi XXI.
tv. a „adóssági követelések els bbség végetti betáblázásáról” és az 1840. évi XXII. tv. „a cs dületr l”
voltak. Ezek a szabályozások elegend  alapot teremtettek ahhoz, hogy a hitelezés kockázatait el re meg
lehessen í télni, illetve viszonylag megfelel  eszközöket biztosí tottak a követelések törvényes úton való
behajtására.
Mindezeken túl a korabeli viszonyokat elemz  munkák a hitelélet kifejl dését akadályozó további két
elemet szoktak kiemelni:
• A korabeli Magyarország lakossága még az 1700-as évek közepén-végén is csak 3-4 millió f re volt

tehet . Ez azonban nem jelentett szolvens hitelkeresletet is. Bár a korral foglalkozó tanulmányok
egyöntet en jelzik, hogy a hitelkereslet meghaladta a hitelkí nálatot, azonban ez a szám nem jelentett
akkoriban nagyobb potenciális hitelpiacot, hiszen a kölcsönfelvev k szinte kizárólag csak
nagybirtokosok lehettek (azok hitelképességét pedig a korábban emlí tett tényez k korlátozták).

• Magyarországon nem történt meg a hitelezéshez szükséges mobil t ke akkumulációja;  a
terjeszked  betétgy jtés els sorban állami célokra lett fordí tva, a hitelezést azonban hazánk
történelmi függ sége, illetve az ebb l következ  kül-, bel- és gazdaságpolitikai irányí tottság
határozta (illetve egyszer bben szólva akadályozta) meg.

• A korabeli hitelaktivitást a politikai determináltsággal szorosan összefügg  gazdasági
kapcsolatrendszer határozta meg. Az a gazdasági szerep, amelyet Magyarország betöltött, nem adott
lehet séget a hitelezés b vülésére: a mez gazdasági kivitelt érdemben fokozódó banki hitelezéssel
nem lehetett finanszí rozni a fenti okok miatt, ugyanakkor azonban más gazdasági szegmensek
forrásabszorpciós képessége elenyész en alacsony volt.

A fentieken túlmen en a kamatkérdés Magyarországon mindig neuralgikus volt. 1883-ban az 1883.évi
XXV.tc-ben a váltóhitelek kamatmaximalizálása, mí g 1877-ben az 1877.évi VIII.tc. a jelzáloghitelek
kamatmaximalizálására tettek kí sérletet. Az 1870-es évek végén, a 80-as évek elején a magyar
hitelpiaci struktúra kezdett átalakulni. Addig els sorban a helyi takarékpénztárak, hitelszövetkezetek,
árvapénztárak és alapí tványok jelentették a hitelrendszert, amit kiegészí tett az ONB és annak fiókjai,
majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Ezt egy igen provinciális hitelrendszernek nevezhetjük,
amelyben a modern bankügyletek csak nehezen vagy egyáltalán nem honosodtak meg és nagyon
sokáig egyszer en csak adóstársak és kezesek által aláí rt közjegyz i okiratok szolgáltak
hitelokiratokként. Ett l a határid l kezdve azonban kialakult egy másik oldal, a szakosodott
hitelintézetek oldala: ennek szerepl i a jegybank, a kereskedelmi bank, a credit mobilier és a földhitel
intézet. Az OMB-vé alakult ONB Magyarországon sorra hozta létre a fiókintézeteket és két formát
alakí tott ki:
§ zweigstelle, amelynek önálló bí rálóbizottsága van és
§ bankmellékhelyeket, amelyek ilyen formában nem m ködtek. 1914-re már 42 fiókintézet és 103

bankmellékhely m ködött hazánkban.
A korai hazai pénzintézetek történetének részletesebb bemutatása el tt összegezzük is mir l volt és lesz
még szó ebben a fejezetben. A bankhitel szerepe a hazai sajátosságoknak megfelel en a
mez gazdaság t kefinanszí rozási részében játszott kiemelked  szerepet. A XX.sz. elején
Magyarországon a folyósí tott bankhitelek összege az összes szántóterületek 40 %-ára rúgott.
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A nagybirtokok tehát a XIX.sz. végére, a XX.sz. elejére teljesen eladósodtak. Az iparosodás velejárója
Magyarországon az elszegényesedés, azaz a pauperizáció. Ez egyszerre jelentette a bérmunkások és a
nincstelen földm ves-napszámosok rétegének a kialakulását. Berend T.I.-Ránki Gy.[1976.] szerint a
XIX.sz. második felében Magyarországon a jobbágyok 60%-a föld nélkül maradt és bérmunkássá vált.
Azonban ez a tömeg nem az iparban helyezkedett el, amit jelez, hogy a mez gazdasági bérmunkások
számának növekedése 1900-ig ötven év alatt 73%-os volt. A szerz páros szerint az Osztrák-Magyar
Monarchiában a bankfejl dés az iparosodáshoz, ezen belül is a közlekedés fejl déséhez (vasút, hajózás,
közutak) kapcsolható. Ennek megfelel en Bécsben már a XVIII.sz-ban láthatók a bankel zmények,
els sorban állami pénzigény kielégí tésére.
A XIX.sz. els  felére Magyarországon sorra alakulnak a kereskedelmi bankok és pénzváltók jönnek
létre: 1847-re ezek együttes száma már 92 volt. A magyar banktörténet ezen fejl dési szakaszára
jellemz , hogy dönt en a privát, üzleti szféra kezdeményezésér l van szó, az állami indí ttatású
bankalapí tás nem jellemz . Az állam szerepe a biztos megrendelések piacának felosztásában merül ki,
nem jelentkezik a felügyeleti kontroll kialakí tása sem, ezért dönt  befolyást a bankjegykibocsátás révén
érhetett el a gazdaságirányí tás. A privát szférában azonban a bankügyletek el sorban a pénzváltásra,
az állami pénzjövedelmek beszedésére, valamint a járadékok koordinálására vonatkozott. Nem
találkozhatunk rövid- vagy hosszú lejáratú gazdasági hitelekkel, még a mez gazdaság területén sem.
Ezen bankárok közül azonban kiemelkedik néhány jelent s bankház, amely a Nemzeti Bank körül
alkotja a bankrendszert. Ilyen kiemelked  bankház volt a bécsi Rotschild-ház, amelyet 1826-ban hí vnak
életre. Az osztrák bankélet kialakulásának alapjai a Creditanstalt 1855-ös alapí tásától datálódik, majd
sorra jönnek létre a meghatározó pénzintézetek: Bodencredit-Anstalt 1864-ben, Anglo-Österreichisches
Bank 1864-ben, Wiener Bankverein 1869-ben, Union Bank 1870-ben. Ezen bankházak mellett egyre
jelent sebb szerepet játszanak az ún. tartományi, helyi bankok, hitelszövetkezetek és takarékpénztárak.
A XIX.sz.végére Berend-Ránki szerint 63 Rt. formában m köd  bankház, 559 takarékpénztár, 5 ezer
hitelszövetkezet alkotja az osztrák-cseh hitelintézeti rendszert. Ebb l viszont az követezik, hogy a
Monarchia fejlettebb, nyugati részében a bankhálózat fejl désének szerves része és velejárója volt a
„haute finance” kialakulása. Ez egyébként a magyar bankfejl désre is jellemz : a korábban
ismertetett jellegzetességek mellett a takarékpénztári korszakot követ  bankalapí tási lázban
azonnal megjelent a bankok és iparvállalatok tulajdonosi összefonódása is. Meg kell jegyeznem,
hogy a banki hitelezés törvényi szabályozatlansága és az abból következ  hitelezési
bizonytalanság potenciálisan alkalmazható kezelési módjaként ez el is fogadható volt.
Mint már volt róla szó, a magyar bankrendszer az 1830-as években indult fejl désnek. Az 1836-ban
létrejött Pesti Hazai Els  Takarékpénztárt a nagybirtokosok befizetéseib l hozták létre.
1841-ben a nagykeresked k finanszí rozási igényére reagálva alapí tották meg a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bankot. 1848-ig összesen 36 pénzintézet létrehozására kerül sor. Az ötvenes évek a
szabadságharc és az utána következ  aktí v-, majd passzí v ellenállás id szaka a bankpiacok stagnálását
jelentette. Az újabb fellendülésre az 1860-as évekig kellett várni. 1860-ban már 80 pénzintézet m ködik
a Magyar Királyság területén.
Az igazi fellendülés, a lázas épí tkezés az 1867. évi kiegyezést követ en kezd dik el.
A takarékpénztárakat, hitelszövetkezeteket és bankokat együttesen figyelembe véve 1873-ra már 637
pénzintézetnél tartunk. Ezek a pénzintézetek azonban mind t keellátottságban, mind forrásoldalról,
mind az ügyfélkörük kiterjedtségét tekintve korlátozott lehet séggel bí rtak. Erre példa, hogy a
legnagyobb pénzintézet a Rothschild érdekeltség  Magyar Állami Hitelbank volt, ilyen magyar
viszonylatban kiemelked  bank volt még: az Angol-Magyar Bank, a Franco-Magyar Bank, az Országos
Földhitel Intézet. Az 1890-es évekre a válság tisztí tó hatásának a következtében rögzül a magyar
„haute finance”: Magyar Általános Hitelbank, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Magyar Leszámí toló-
és Pénzváltóbank és a Pesti Hazai Els  Takarékpénztár Egyesület.

A rövid átfogó ismertetés lezárásaként illetve a hazai kereskedelmi bankszegmens fejl désének részletes
bemutatása el tt térjünk ki röviden a hitelélet már emlí tett hiányosságai közül a hitelezés
szabályozatlanságára. Azt hiszem elfogadható és mindenki által ismert tény, hogy a hitelkihelyezés
annál olcsóbbá és nagyobb volumen vé válik, minél kisebb a megtérülési kockázat. A megtérülés
kockázatát viszont négy tényez  biztosí thatja: az a beruházás vagy ügylet, amire a kölcsönt felvették,
megfelel  nagyságú hozamot biztosí t; a hitelfelvev  személye, becsületessége és fizetési készsége; a
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hitelhez kikötött fedezet értéke ill. értéktartása; és végül a hitelbehajtás jogi biztonságának
megteremtése. Ezen témakörökr l természetesen már az eddigiekben is volt szó. Azt már tudjuk, hogy
milyen instrumentumok nem léteznek a magyar hiteléletben (közhiteles ingatlan-nyilvántartás, cs d- és
váltótörvény, telekkönyvi nyilvántartás stb.). Nézzük meg azonban, hogy milyen instrumentumok
léteztek a magyar hitelpiacon az adott korszakban. A korabeli publikációk és statisztikák alapján ezek a
következ k voltak:
§ kötelezvények104: a kötelezvények olyan fizetési í géreteknek voltak tekinthet k, amelyek a váltó

el djeként meghatározott feltételek és körülmények mellett, megfelel  tartalmai és formai kellékek
megléte esetén beválthatók voltak. Ez az elmélet. A gyakorlatban azonban Magyarországon
els sorban nemesi adósságokat takart és eredetileg sem készpénzfizetési céllal bocsátották ki, hanem
a tartozások rendezésére ill. nettósí tására.105Az obligatiok  szigorú tartalmi és formai el í rásai
els sorban a hypotheca gyors birtokba- ill. ezzel párhuzamosan azonnali tulajdonbavételét szolgálta.
Az obligatio tartalmi kelléke volt ugyanis a nevesí tett biztosí ték azaz hypotheca leí rása, amely
alapján egyszer en a (vár)megyei el ljáró közbenjárásával, az igen nehézkes bí rósági peres eljárás
lefolytatása nélkül lehetett a biztosí tékot birtokba venni. Ez a mai közjegyz i okirat alapján történ
közvetlen végrehajthatóság korai eszközének feleltethet  meg. Más kérdés, hogy megí télésem
szerint ez egy olyan kényszermegoldás, kényszereszköz volt csupán, amelyet a joghézagok, a jogi
szabályozatlanság követelt meg. A hitelkereslet ugyanis kielégí thetetlen volt, azonban a hitelfelvev k
dönt en nagybirtokosok voltak, akik vagy a birtok hozamából fizettek, vagy valamely birtokot
ajánlottak fel biztosí tékként. A feljegyzések alapján a biztosí ték kikötésének három formája
létezett:
ù megnevezett, konkrét vagyonelem ill. földbirtok kikötése, amikor közvetlen lefoglalással az adott

birtok, a megtekintéskori állapotban, felszereltséggel és a hozzá tartozó röghöz kötött
jobbágyokkal került a hitelez  tulajdonába;

ù konkrétan meg nem nevezett vagyonelem pl. a földbirtokra vonatkozó, amely lényege, hogy
valamely elfogadott nyilvántartás vagy információ alapján az adós tulajdonába tartozó (vagy
annak elfogadott) földbirtokot zálogosí tottak el. Nemfizetés esetén a hitelez  döntötte el, hogy
melyik birtokot kéri kiegyenlí tésként.

ù Korlátozás nélküli jogi biztosí ték kikötése.106

§ A banktörténeti  munkákban gyakran nem kezelik külön formaként, azonban mindenképpen
megemlí tend  a charta bianca, mint hitelinstrumentum eszköze. A charta bianca az obligatio
végletekig leegyszer sí tett változata, mintegy biankó fizetési í géret, melyet gyakran csak kés bb,
megbí zottak útján pontosí tanak. Ezek a kötelezvények már nem tartalmaznak pontos tartalmi, formai
kellékeket, csak általában az összeget és a fizetés id pontját. Az adósok is gyakran csak már a hitel
felvétele után í rják azokat alá. Ez a fajta rugalmasság olyan méreteket öltött, ami nagyon sok
visszaélésre és igen nehéz bizonyí thatóságra vezetett. Ennek  ellenére a problémák mellett is ez volt
az egyetlen olyan komolyabban elfogadott adósságbizonyí tó eszköz, amely a hitelvolumen növelését
viszonylagosan lehet vé tette.

§ Adósságkimutatások: az egyik olyan eszköz, ami érdekes módon nem a hitelez  által el állí tott
adósságigazolásnak tekinthet , hanem az adós - amennyiben világosabban akarta látni a pénzügyi
helyzetét - saját maga állí tott fel egy ilyen katalógust. Ebben a kimutatásban az adós ill. annak
valamilyen ügyinté je sorolta fel a tartozásokat, els sorban esedékességi szempontok alapján.

104 A kötelezvényeket Bakács [1965.]is két formára bontja szét: az obligatiora és  a charta biancákra.  A
kötelezvény, mint hitelinstrumentum olyan adósságlevélnek feleltethet  meg, amely a mai közjegyz
el tti tartozáselismer  okiratot volt hivatva helyettesí teni és els sorban a nemesi becsületre alapozott.

105 Feljegyzések szerint a korabeli köztartozások mértéke igen jelent s volt, a hiteleket és az obligatiokat
egymás között forgatták és gyakran több engedményesi láncolat végén került csak beváltásra.

106 Lónyai [1875.] szerint az ún. selectiva kikötés a gyakorlatban olyan módon érvényesült, hogy a hitelez
saját maga dönthette el, a tartozásért cserébe mit kér, milyen módon tartja kiegyenlí tettnek a tartozás
ellenértékét. Erre azért volt szükség, hogy az id közbeni piaci vagy egyéb változások miatt minél
értékesebb vagyontárgy kerüljön fedezetként lekötésre ill. fordí tva, a lekötött vagyontárgy ne veszí tse
el az értékét.
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§ Utalványozási könyv: szintén az adós által vezetett nyilvántartás, amely a mai cash-flow
menedzsment korai el dje.107

§ Kamatnyugta: arra szolgált, hogy a kamatel í rásokat és a kamatfizetéseket megnyugtatóan mindkét
fél számára jelezzék és igazolják.

§ Betáblázási jegyz könyvek: Bakács szerint az 1729.évi CVII.tc. alapján a követelések egy részét
ingatlanra terhelték hivatalosan is. Ezt segí tette a betáblázás eszköze, ami a közhiteles ingatlan-
nyilvántartás hiányában (amelyet a földbirtokosok akadályoztak meg) Földkönyvekbe való bevezetés
útján bonyolódott le. A szerz  szerint els sorban olyan hitelügyletek esetében próbálkoztak meg a
hitelez k ezzel a biztosí ték-nyilvántartási módszerrel, ahol el zetesen vélelmezni lehetett a
nemfizetés veszélyét.

A XVII-XVIII.sz-i Magyarországra a hitelfelvev k és a hitelez k körének egy jól meghatározott köre
alakult ki, amely Európa más részeihez képest helyi sajátosságokat mutat. Ezek a sajátosságok
következtek a hazai társadalmi fejl dés jellemz ib l és a kés bbiekben pontosan kimutatható hatással
voltak a magyar kereskedelmi bankszegmens kialakulására is. Volt már róla szó, hogy a magyar korai
hitelélet meghatározó szerepl it két csoportra lehet bontani: a nagyobb t két felhalmozó keresked kre és
a nagybirtokos (arisztokrata) rétegre. Ennek a fejl dési iránynak az ábrázolását az el  banktörténeti
fejl dési ábrákban már jeleztem. Vizsgáljuk meg azokat ismételten. Látható, hogy Európa más részein a
banktörténet kezdeti szakaszában a keresked réteg gazdagodott meg, akik aztán városokban letelepedve,
keveredve a pénzváltókkal nagyobb bankházakat hoztak létre. Ezek mellett jelent s szerepet játszottak
még az ún. állami pénzintézetek is, amelyek els sorban a jegykibocsátás monopóliumára vagy a
fogyasztási kölcsönigény kielégí tésére és a kamatok leszorí tására jöttek létre (ld.Pénztörténeti
Lexikon). Magyarországon a keresked k kezében felhalmozott pénzt ke mértékét és célját tekintve
sokkal korlátozottabb, mint a már emlí tett területeken, ami els sorban azzal a korlátozott árualappal és
kereskedelmi lehet séggel van összefüggésben, amely Magyarországot a középkorban politikai és
földrajzi helyzete miatt jellemezte. A kereskedelmi t ke egy része megtakarí tásként kincsképzésre
akkumulálódott, más része viszont a kereskedelembe került visszaforgatásra. Sokkal jelent sebb hatással
voltak a hitelaktivitásra az arisztokrácia ill. a nagybirtokos réteg képvisel i, ráadásul a hitelkereslet- és
kí nálat oldalán egyszerre. Az arisztokrácia els sorban az életszí nvonalának fenntartása, mí g a
birtokosok  els sorban a birtokhozam extenzí v fejlesztése érdekében vettek igénybe kölcsönöket. A
korai hazai pénzsz két és az eladósodottságot jól jelzi, hogy igen jelentékeny volt a körbetartozások
mértéke: a korábban már emlí tett obligatiók majd az egyszer sí tett charta biancák nem a tényleges
fizetést szolgálták a mindennapok során, hanem egy-egy követelést vagy kötelezettséget váltottak ki
vele. Mint a jelen doktori értekezés függelékeként szolgáló jogszabálygy jteményb l is látható, az
adósságlevelek, kötelezvények engedményezése, az adósságok átvállalása ill. vásárlása igen elterjedt
volt ebben a korban.108 Ennek nagyon egyszer  a magyarázata: a korabeli társadalom normái, erkölcsi
felfogása érdekesen összegz dött a nemzetképben is. A nemzetet a különböz  rendek alkották, melynek
következtében a hitelpiac korlátozottnak tekinthet . A korszak már régen túllépett a kamattilalom
tényleges, a gyakorlatban történ  betartásán, az uralkodó szemlélet szerint a pénznek hozamot kell
biztosí tani:
„…hogy el ne kölcze és haszon nékünc ládába ne álljon, en kiattam joszágra…”109

A hitelpiacot korlátok közé sz kí tette azonban egyrészt a kis pénzforgalom, az alacsony lakosságszám
és hitelcélok, valamint fedezetek sz kössége. A leginkább elterjedt hitelfajta az éven belüli futamidej
hitelkihelyezés volt, amelyeket azonban gyakran csak jóval a lejáratot követ en fizettek vissza, vagy
adtak arra más obligatiót.  A fekv  jószágok forgalomképességét azonban több dolog is akadályozta: a
majorátusok, a seniorátusok kialakulása, melynek rögzülése a birtok hozamnagyságát befolyásolta vagy

107 Az ún. assignatiókat olyan nagybirtokosok alkalmazták, akiknek több helyen nagy kiterjedés
uradalmaik voltak. Ezzel lényegében birtokra lebontva ütemezték az egyes kifizetéseket. Nevezhetjük
adósságszolgálati terv-táblának is.

108 Az elterjedségre jellemz , hogy törvényileg is megkí sérelték azt szabályozni ld.pl. az 1653.évi
Approbata Constitutiok vagy az1729.évi XXXVII.tc. az adósságlevél forgalmáról, kezelésér l.

109 OL.Zichy család Fasc. 75.NB/3. 1689- l. Idézi Bakács [1965]a Zichy család adóssághelyzetének
bemutatásakor.
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befolyásolhatta volna. Ugyancsak ilyen közvetlen hatást gyakorolt a hitelpiacra a hitbizomány és az
siség kérdése, ebb l következ en véleményem szerint érthet , hogy a kölcsönfolyósí tók évszázadon

keresztül nem törekedtek az í rásos kölcsönformára és a kölcsönök azonnali pignus formában való
el í rására; ebben a korban nagyon hosszú ideig sokkal „többet ért” az arisztokrata, vagy a nagybirtokos
adott szava és becsülete. A hitelkí nálati oldalról a meghatározók továbbra is a nagybirtokosok és
keresked k voltak, akiknek a köre a körbetartozások miatt nem igazán változott. Magyarországon is
kialakult egy nagyhitelez -kör és fontos szerepet játszott az egyház is.

3.sz.táblázat
Id szak Egyház db. Egyház % Birtokos db. Birtokos % Egyh.+Birt.%i

XVII.sz.vége 38 37,6 14 13,8 51,4
XVIII.sz.eleje 34 29,7 35 30,3 60,0
XVIII.sz.köz. 52 34,6 30 20,0 54,6

1775 körül 40 20,0 47 23,5 43,5
      Forrá s: Baká cs (1965)
(i) egyhá zi é s birtokos hitelez  ará nya az ö sszes

hitelez n belü l
Mint a táblázatból is látható, a hitelez k körében meghatározó volt az egyház és a nagybirtokosok
aránya, amely a XVIII.sz.végére 50% alá csökkent, azonban még í gy is meghatározó nagyságrendet
képviselt. Külön kiemelend  az egyház hitelez i szerepe110. Az egyház Magyarországon, mint templom
bank igen jelent s biztonságot képviselt, amelynek egyrészt az épí tkezések, másrészt a papság
finanszí rozására saját magának is volt kiadása és bevétele, azonban a szent hely sérthetetlensége
következtében a korabeli depositum elvét követve betéteket riztek meg. Érdekes megállapí tást tehetünk
az 1.sz.függelék banktörténeti id egyenese és a hazai banktörténeti ábra tanulmányozásával. Nem csak
azt állapí thatjuk ugyanis meg, hogy a hazai bankrendszerünk fejl dése meghatározott lépcs fokokat
átugrott a története során, hanem azt is, hogy bizonyos szerepl k sem jelentek meg fejl désében. Már az
eddigiekb l is kiderülhetett, hogy a magyar bankrendszer csak nagyon kés n kezdett el kialakulni, az
egyes kereskedelmi bankok és egyéb pénzintézetek létrejöttéig mintegy évszázados lemaradásba került
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa fejlettebb bankpiacaihoz képest. Ennek számos okát azonosí tottuk eddig
is a jelen doktori értekezés eddigi fejezeteiben. Most tegyük hozzá a bankár, mint önálló szakma,
tevékenység kialakulásának a hiányát ill. id beni jelent s elmaradását. Magyarországon a
bankárszakma a XIX.sz-ig nem létezett, helyette a bankokat a keresked k hálózatai és a nagyobb
uradalmak nyújtottak alapvet  banki szolgáltatásokat. A bankrendszert egyszerre gátolta nagyon
sokáig a hitelkí nálati- és keresleti oldal szervezetlensége és mindkét oldal korlátozott szerepl i
körének ragaszkodása a feudális, rendi kiváltságokhoz. A modern mai bankrendszer szerves
el djei ugyanis nem jöhettek létre feudális gazdálkodási és társadalmi körülmények között. Így a
bankházak tevékenysége már a kezdetekt l az iparosodásnak, a kereskedelemnek és az
urbanizációnak az el mozdí tója és egyben a kí sér jelensége.

Próbáljuk meg végül - miel tt a részletes intézményi fejl désre kitérnénk - a hazai banktörténet
általános jellemz it meghatározni, a konklúziókat összegezni.
Jelen doktori értekezés alapja az a következtetés, hogy a hazai kereskedelmi bankszegmens
determinációi már a hiteléleti fejl dés kezdeti szakaszában kialakultak, ezért helytelen a
bankrendszer abruptí v szemlélete. Megengedem, hogy a mai modern bankrendszerben a mai
kihí vásoknak kell megfelelni, de közben nem tehetünk úgy, mintha a bankoknak Magyarországon ne
lenne történelme. Igenis van és arra büszkének kell lennünk. Figyelembe kell vennünk a
fejl déstörténetet azért is, mivel az alátámasztja az adjunktí v kontinuitás létét a kereskedelmi
bankszegmens történetében. A banktörténeti kutatások ennek megismerésében adhatnak nagy segí tséget.
Mint már volt tehát róla szó, a hazai bankrendszerünk determinációi már a fejl dés kezdetén kialakultak.
Ezek a determinációk annyira rögzült társadalmi normákra és institúciókra épültek, hogy hatásuk
a magyar bankrendszert és hiteléletet egészen a XX.sz-ig elkí sérték. Mint látni fogjuk ez a hatás a
KHM szemléletmód rejtett-nyí lt-rejtett vagy másképpen fogalmazva közvetett-közvetlen-közvetett

110 Vö.a 2.fejezetben a weberi megfogalmazásban templom-bankoknak nevezett hiteléleti jelenséggel,
melynek els dleges indikációját a biztonság jelentette.
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megnyilvánulásával függ össze. Csak az iparosodás és az urbanizáció ill. a kapitalizmus kialakulása
engedett utat a bankpiacon a tulajdonosi nyereségérdekeltség (kés bbiekben bemutatott tulajdonosi
szemléleti bankmodell –TSZM) szemléletmódjának, ami hatásában azonban a régi determinációkat csak
részlegesen tudta feloldani. Ez olyannyira igaz, hogy ez a részlegesség, féloldalúság vezetett számos, a
magyar bankrendszert a kés bbiekben megrázó strukturális problémához is. Banktörténeti kutatásaim
azt támasztották alá - ami meggy désemmé is vált - hogy ezek a determinációk a kezdetekt l fogva
pozití v és negatí v faktorokra bonthatók, mely aztán a bankárok társadalmi megí télésében is
visszatükröz dött. Pozití v faktorként én a szervez dési kereteket, a pénzintézeti filozófiát és az igények
generálódását értem, ami mind a KHM modellnek való megfeleléssel azonosí tható. Negatí v
determináció viszont egyértelm en a részlegesség miatt már korán rögzült hiányosságok társadalmi
normává szilárdulása, amit csak a XIX.sz. közepén sikerült megrendí teni, azonban végleges
felszámolásuk napjainkban, a XX.sz. végén sem történt meg (ld.pl. közhiteles ingatlan és ingó
nyilvántartások, a felügyeleti kontroll szerepe és ereje, a hitelélet jogi szabályozottságából következ
szankcionálás gyakorlati érvényesülése és a hitelez védelem körüli állandósuló polémia).
A hazai banktörténet feltárása során egyértelm vé vált, hogy a bankrendszerünk el képe, majd a
kereskedelmi bankszegmens alapjai a KHM szemléleti modellnek megfelel en jöttek létre és ez a fajta
megközelí tési mód jelentékeny szerepet játszott a hazai hitelpiac történetében is. Megí télésem szerint
-mint ahogy a kés bbiekben lesz még szó róla - a bankhatékonyságot a bank funkcionális
hatékonyságával lehet és szabad mérni (az már a kérdés finomí tásához tartozik, hogy a
szemléletmód alapján kidolgozott mér szám a tulajdonosi mértéket is integrálja; a két szemlélet
bár nem ugyanazon a gondolati sí kon halad, mégis kiegészí ti egymást, hiszen egy tulajdonosi
szempontból sikertelen bank valószí n leg a piacról el bb-utóbb a kivonulást választja –
ugyanakkor viszont az 1990-es évek hazai tapasztalata, hogy a piaci bizonytalanságok kivédésére
a kereskedelmi bankok klasszikus funkciója, a hitelezés háttérbe kerül és ezt a kockázatot a
mindenkori kormányzat vállalja magára forráselszí vás révén). Mindezekb l kiindulva a KHM
aspektus elfogadtatásával az a célom, hogy tudatosí tsam: a napjaink kedvelt banki vitatémája, a
kereskedelmi banki univerzalitás csupán álprobléma, hiszen az a klasszikus funkció fokozatos
eliminálódásával már megtörtént. Ez a folyamat  oka és következménye is egyben a világszerte (í gy
hazánkban is) jelentkez  kisebb-nagyobb intenzitású bankválság-jelenségeknek111.
A fenti KHM megközelí tés középs  blokkja a bankkultúrális modell 44.sz. ábrában vázolt elemeit
integrálja magába; a modellemmel azt szerettem volna kifejezni, hogy a KHM tipikusan interaktí v
szerepet játszik, mí g a tulajdonosi szemlélet a banki kultúra alakulását és irányát befolyásolja, de attól
visszacsatolást (feed-back) nem kap. Ezzel több az általam alkalmazott szemléleti modell és éppen ezért
ad megfelel bb alapot a jelen doktori értekezés terminológiájának megfelel  bankhatékonyság mérésére.
Elismerem, hogy modellem szemléletmódja ellentétes az eddig megjelent szakirodalmi bázisban
általánosként megfogalmazottól, azonban inkább azt tartom helyes megközelí tésmódnak, ha a
modellembe integrálom az ellentétes szemlélet hatásait, mí g a bankszakmai publikációk kizárólag egy
adott oldalról vizsgálják a bankok m ködését. Ebb l a KHM szemléletb l kiindulva és ezen az alapon
vizsgálva a hazai bankrendszer történetét, egyértelm en megállapí tható: a KHM szemlélet
érvényesülése nélkül Magyarországon nem kezd dhetett volna el a bankpiac kialakulása. Véleményem
szerint az eddigi fejezetek alapján is elismerhet , hogy a nyugat-, észak- és  dél-európai bankfejl dés
dönt en üzleti alapon fejl dött ki, í gy ott eleve hatott a nyereségérdekelt tulajdonosi szemléletmód.
Ezzel szemben Magyarországon három ok vezetett a bankrendszer kés i, de viszonylag gyors
megteremtéséhez:
§ a nacionalizmus fokozatos er södése és ezzel kapcsolatban az elégedetlenség a politikai-gazdasági

elnyomással;
§ altruizmus, amely olyan szemléletmód, mely els sorban emberbaráti megközelí tésb l és nem

nyereségérdekeltség alapján mintegy segí tséget akar nyújtani az addig kitaszí tott és figyelembe sem
vett társadalmi rétegeknek; és a

§ hitelkeresleti oldalról növekv  igény az olcsó hitelkí nálat növeléséhez.

111 A bankválságok lehetséges okairól és fajtáiról ld. Tóth [1998] el adását.
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Vegyük ezeket a tényez ket sorra. Magyarországon  a Habsburg uralom politikája következtében
egyfajta mesterséges elszigeteltség alakult ki. A rendek legnagyobb sérelme az volt, hogy drágábban és
rosszabb feltételekkel vehetnek fel hitelt az osztrák hitelez kt l ugyanakkor viszont befektetéseik
elhelyezésére csak korlátozott lehet ségeik voltak. Mint a korábbiakban leí rtakból már tudjuk, az adott
korban uralkodó gazdaságszemlélet a pénzvagyon befektetését célozta meg, ezért egy-egy befektetés
megtérülése után a szabad t kemennyiséget általában a pénztulajdonosok ismét befektették. Ez vezetett
ahhoz, hogy egy mindenki által ismert, jelent s körbetartozásokkal terhelt és csak korlátozottan
hitelképes társadalmi rétegnek volt kénytelen a hazai hitelez i kör a t kéjét folyósí tani, sokszor azt is
felvállalva, hogy követelését csak nehezen ill. részben kapja vissza. A hitelfelvev i kör ugyanis
els sorban az egyházra, az arisztokráciára és a nagybirtokosok körére sz kült le, a középnemesek, a
kisbirtokosok és az alig létez  városi polgárság (nem is beszélve a cselédekr l, szolgákról) sem hitelt
nem kapott, sem megtakarí tott pénzét nem tudta kamatoztatni. Ebben a helyzetben az osztrák udvar
hazai pénzforrásszerz  tevékenysége (amikor önkéntes volt) huzamosabb ideig a vártnak megfelel en
sikeres lehetett, hiszen viszonylag biztonságosnak, az állam által garantáltnak min sült. Az osztrák
uralkodóház fokozódó pénzszükséglete és egyéb determinációk112 azonban az önkéntességet kényszerré
váltották át és az egyéb tényez k (pl. a magyar rendek lenézése és kirekesztése) vezettek odáig, hogy
egyre er teljesebben érvényesülhettek a nacionalizmus hatásai. Ez pozití v hozamként a hazai
bankrendszer megteremtésének igényét jelentette, amelyhez azonban állami segí tséget és t két vártak.
Az altruizmus azzal vált meghatározó tényez vé, hogy az els  hazai pénzintézetek létrehozásának
alapfilozófiájaként megkerülhetetlen szerepet játszott a hitelélet és a bankrendszer kialakulásában is. Az
els  takarékpénztárak ugyanis német (porosz), angol mintára a szegényebb rétegek felé nyújtott banki
szolgáltatások, mintegy alapí tványi nyújtására alakultak meg, í gy alapszabályaik is ilyen jelleggel
kerültek megszövegezésre. Más kérdés, hogy az addig nagyobb t két felhalmozó keresked -iparos réteg
és az addigi meghatározó hitelez k szervezettebb potenciális üzleti lehet séget látva a pénzintézetek
létrehozásában, egyre inkább a TSZM (tulajdonosi szemléleti modell) igényeinek megfelel en
alakí tották át az üzleti tevékenységüket; ez azt jelentette, hogy a bank ill. más pénzintézet már nem a
klasszikus szerepét szolgálta, hanem megfordí tva: a nyereség szerzésének bármi áron való elérése
szolgált.
A harmadik tényez  a hitelkereslet akkumulálódása, amelyet nem elégí tett ki a hitelkí nálat sem a hitel
volumenét, sem a hitel kamatszintjét tekintve. Ebb l a szempontból a korai hazai hitelpiacon keresleti
piacról beszélhetünk.
Összegezve tehát:
§ Magyarországon a mai modern bankrendszerben nem, ill. csak korlátozottan, addicionális

jelleggel érvényesül a KHM szemlélet, amely els sorban a kereskedelmi banki szegmensben a
klasszikus banki funkciók háttérbe kerülését jelenti. A KHM hiánya els sorban a
nyereségérdekeltség el térbe kerülésére, a küls  kontroll alacsony hatékonyságára, valamint a
bizonytalanság fokozódására vezethet  vissza. A bizonytalanság ugyanis ebben a gazdasági
szegmensben is a válságok egyik kiinduló oka, amely válsághelyzet viszont szignifikáns immanens
jellemz je a modern gazdaságnak. Akkor is van válság, ha a kockázatkerülés a bankpiacon
meghatározó szemponttá válik.

§ A jelen doktori értekezés eddigi fejezeteib l világosan kiderülhet, hogy a hazai banktörténet
kezdetei és korai fejl dési szakaszai a KHM szemléletnek feleltek meg, mivel az volt a
bankszervez dés filozófiája is. A kés bbiekben meggy désem szerint az is ki fog derülni, hogy a
KHM szemlélet mindig párhuzamosan jelen volt a bankrendszerben, azonban mikor er sebb-mikor
gyengébb hatást gyakorolt.

§ A KHM szemléletet a legsikeresebben banktörténetünknek abban a monopolszakaszában
figyelhetjük meg, amikor kialakult a hazai bankpiac szignifikáns jellemz je, a bankholding
(BH) jelensége. Volt már róla szó, hogy a hazai banktörténet fordí tott igénygenerálódás miatt jött
létre.113 A jelen korszakban114 (a gazdasági rendszerváltás óta eltelt éveket értve ez alatt) a KHM

112 Amelyek részletesebb kifejtését ld. jelen fejezet 44-45.oldalán.
113 Ezért alapulhat jelen doktori értekezés a KHM szemléletre. Emlékezzünk rá: mí g Európa más részein a

bankpiac dönt en hitelkí nálati igények alapján alakult ki, addig hazánkban éppen fordí tva a



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

59

szemlélet érvényesülése már csak azért sem lehetséges, mivel a banktevékenységen belül már a
hitelaktivitás is irányzatokra vált szét. Ennek megfelel en beszélhetünk: retail-, collateral- ill.
relationship banking irányzatokról. Ez annak megfelel  szétválasztás, hogy a banki hitelnyújtás
milyen szempontok alapján kerül megoldásra az egyes ügyfélszegmensek között, azaz milyen
igények ellátását, kielégí tését t zi ki célként. Megfigyelhetjük, hogy a fokozódó
nyereségérdekeltség (vagy ahogy a külföldi szakirodalomban nevezik, a tulajdonosi érték vagy
shareholder’ s value) egyeduralkodóvá válása következtében a válságok kitörése - kisebb nagyobb
intenzitással - el re beprogramozott és elkerülhetetlen, hiszen ezek az irányzatok nincsenek
megfelel  módon elkülöní tve és ezek kockázatkezelése is keveredik egymással. A fenti elvárások
kielégí tésére olyan bankstratégiák születnek, amelyek csak fokozzák a bankportfoliók kockázatát,
í gy a kereskedelmi banki szegmens életképessége egyértelm  összefüggésben van az ügyfelek
hitelképességével.

§ Ha már elfogadta az olvasó azt a nézetemet, hogy a banktörténetünk a KHM szemléletre
alapozódik, akkor talán azonnal felmerül az az elképzelése is, hogy ez milyen módon lehetne a mai
kor bankrendszerének a segí tségére. A válasz megí télésem szerint szintén a hazai banktörténet
alaposabb tanulmányozása révén ismerhet  fel. A válasz ugyanis egyértelm en a BH-elv újra
történ  alkalmazásában lelhet  meg, ami esetünkben egyfajta új „haute finance” kialakulásában
implementálódhat.115 Gondoljunk arra, hogy a magyar emberek attit dje a monopóliumok ellen
irányul. De ehhez nem ragaszkodhatunk annyira és megí télésem szerint legalábbis furcsa két
jelenség
§ a gazdaságpolitika irányí tói és a társadalom is lehet séget ad arra, hogy egy szétaprózott

bankpiac jöhessen létre, amelynek nem megfelel  t keereje és talpon maradása miatt egyre
er teljesebb a banki verseny. Ennek a banki versenynek az a következménye, hogy egyes
bankpiaci szegmensekben (kiemelt ügyfelek, vállalati hitelek) a kamatszint már nem
tartalmaz nyereséget és eltér  banki magatartások alakulnak ki - mely érdekes kutatási
területeként szolgálhat a gazdaságpszichológán belül a bankpszichológiai területnek -  és
egyre kockázatosabb ügyfelek is kapnak banki hitelt, egyre kockázatosabb kondí ciók és
fedezeti kör mellett.

§ Olyan megoldást utasí t el ezzel a társadalom, amely számos - mára már nálunk sokkal
fejlettebbé vált - bankpiacon ma is él  jelenség.116  Kutatásaim azt az újszer  felfedezést
támasztják alá - ami szerintem teljesen nyilvánvaló - hogy azokban az országokban, ahol a
bankrendszert a gazdasággal együtt valamilyen jelent s társadalmi vagy/és gazdasági váltás
és válság után újra kellett épí teni, meg kellett épí teni, pont ez a szervez dés nyújtott
megoldást. A hazai rendszerváltás utáni gazdaságépí tési id szak pedig éppen megfelelt
volna (és nagy vonalaiban ma is megfelelne) ezen feltételeknek. Megí télésem szerint hamis
- és káros - szemérmesség, ha a társadalom megengedi, hogy egy ilyen kis gazdaságban a
bankpiacon 40 körüli bank m ködjön az egyéb pénzintézeti formák mellett és elviseli, hogy
ezek egy része úgy kerüljön válságba, hogy annak megoldása ismételten a társadalom
önkéntes (?) t keinjekcióját igényelje. Implicit módon – pl. törvények útján - etikai
normákat tulajdoní tunk a bankoknak és a bankvezetésnek117, miközben a TSZM mondjuk
pl. a ROE maximalizálásával növeli a kockázatot, csökkenti els sorban a kis t keer vel és

hitelkereslet növekedése és a keresleti piac jellegzetessége vezetett a bankszegmens létrejöttéhez. Ez
viszont megfeleltethet  értelmezésemben a TSZM és KHM irányvonalainak szembenállásával is.

114 A korszakolást minden esetben a banktörténeti korszakolásként értem, amely azonban sok esetben
érthet en egybeesik a gazdasági- vagy társdalmi korszakváltásokkal.

115 Ne gondoljuk, hogy ez azt jelentené, hogy a korai történeti szakaszokban ne jelent volna meg más
országok bankrendszerében ez a fajta megoldás, hiszen a korai bankházak is nagyrészt erre az elvre
épí tettek.

116 Ld.erre példaként Németországot, Japánt, Dél-Koreát. Közvetettebben, rejtettebb módon azonban
felismerhet  a jelenség pl. az USA bankpiacán is.

117 Vegyük észre: minden banküzemtani tankönyv és törvényi szabályozás prudenciát, biztonságot és
likviditást í r el , ugyanakkor a TSZM alapján minél nagyobb t kemegtérülést, nyereséget,
shareholder’ s value-t követel meg, bármilyen áron.
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ügyfélkörrel rendelkez  kisbankok nyereségszintjét és egyben növeli a bankcs dök
veszélyét. Ebb l következ en viszont szerintem reális alternatí va lehet(ne)
Magyarországon a szolid jövedelmez ség , de biztonságos, er s bankrendszer. Ezt viszont
csak rögzült és jövedelmez  ügyfélkörrel lehet elérni, ami viszont a klasszikus banki
funkciók - ennek révén pedig a KHM szemlélet - el térbe kerülését igényli, ami viszont a
BH révén az új hazai „haute finance” kialakulása segí tségével jöhet létre. Nem hiszem,
hogy ez veszélyesebb lenne, mint a mai helyzet, mindössze elég hatékony és gyors,
preventí v küls  kontroll megvalósí tására van szükség.

A KHM azonosí tása a BH bankrendszer-struktúrával magától értet  következtetés a banktörténeti
tapasztalatok alapján. Erre példaként a következ  ábrát mutatom be: a tulajdoni korlátok, a telekkönyvi
rendezetlenség, a fedezetek kis forgalomképessége ill. a forgalomképesség bizonytalansága, a
korlátozott hitelfelvev i kör és a bizalom hiánya ma sem megoldott teljes kör en, ezért kijelenthet , hogy
a külföldi tulajdonosok beengedése a hazai bankpiacra csak félmegoldás és bár a költségvetési bevétel
rövid távon nagyon hasznos, de a bankszám és a bankverseny nem csökkent, viszont a küls  kontroll
lehet sége jelent sen mérsékl dött.  A nagyon leegyszer sí tett modellvázlatban az 1.sz.függelék KHM
banktörténeti modellt egyszer sí tjük le a bankkörnyezet leí rására. A fels  szálon a bankholding (BH)
szerepét jeleztem, mí g az alsó szálon a bankverseny (BV) potenciális hatásait összegeztem. A
végeredmény a bankrendszer pozití v ill. negatí v megí télésében összegz dik.
Mint látható, a BH szálon elindulva a KHM szemlélet érvényesülését figyelhetjük meg, ami azt jelenti,
hogy bár a nyereségérdekeltség mindig jelen van, azonban a KHM szemlélet alapján csak akkor
jöhet(ett) létre BH, ha az a hitelfolyósí tásra és biztonságos üzleti feltételek biztosí tására alapul.  Ebben
a kapcsolatban a klasszikus bankfunkciók és a vállalkozói érdekek találkoznak és harmonikusan
egybeépülnek.
Az ábra lényege, hogy a (BV) szimbólummal jelölt bankverseny egyértelm en a (TSZM)-nek és a
nyereségérdekeltség szemléletének felel meg, amely viszont megfelel  társadalmi és hatalmi kontroll
nélkül az esetek dönt  részében válsághelyzet kialakulásához vezet. A hazai és a nemzetközi
banktörténet tapasztalatai is azt a tézist támasztják alá, hogy a (TSZM) bankpiac struktúra csak
id legesen lehet sikeres, mivel valószí n sí thet en el bb-utóbb bekövetkezik a válságperiódus. A válság
nagysága, kiterjedtsége és intenzitása attól függ, hogy a bankrendszeren belül milyen t keer vel
rendelkeznek az egyes szerepl k, ill. a TSZM hatására mekkora kockázatokat vállaltak fel és az milyen
hatással van a mérlegszerkezetre. A válság és a kockázati faktorok egymással interaktí vak és egymást
er sí tik; mí g a sikeres TSZM bankmodell egyrészt társadalmi felel sségtudatot generálva részévé
válhat egy biztos és stabil gazdasági felépí tménynek (és ezzel ezen a téren is érvényesülni kezd a KHM
szemlélet), másrészt a siker révén a tulajdonosi érdekek megtestesí t jévé válik, és er sí ti a
bankrendszer pozití v társadalmi megí télését. Sajnos  a sikeres TSZM felépí tés  bankrendszerben a
tulajdonosi érdekek er södése visszacsatolást is képezhet a bankverseny feler södéséhez, melynek
következményeként egyszer en csak id ben eltolódva alakul ki a bankválság. Természetesen naivitás
lenne azt kimondani, hogy egy teljesen tiszta KHM szemléleten  alapuló hitelmechanizmust lehet
létrehozni a mai világban. Az azonban lehet cél, hogy egy er s és biztonságos bankrendszer alakuljon ki.
Ez egy társadalmi érdek és társadalmi felel sségtudatot feltételez. A (TSZM)-ben a társadalmi
felel sségnek nincsen helye, hiszen az ütközhet a tulajdonosi érdekkel is. A (BH) kialakí tásával
azonban - megfelel  küls  effektí v kontroll megvalósí tásával - egyesí teni lehetne a KHM
szemléletmódot a tulajdonosi szempontokkal.
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Ennek hatásaként jelent sen csökkenhetne a forrás-hitel konvertálás ma még létez  jelentékeny

tranzakciós költsége és kisebb lenne a fedezeti szükséglet is.

Másik oldalról fel kell tennünk a kérdést: releváns veszély-e  a KHM szemléleten alapuló BH miatti
esetleges tulajdonosi összefonódások miatti túlhitelezés?
Megí télésem szerint erre a hazai banktörténet (és nem is csak feltétlenül a 1900-as évek eleje, hanem az
1980-as évek  vége) megadta a választ: ez csakúgy álprobléma, mint a banki univerzalitás kérdése.
A (BH) kiinduló filozófiájából következ en csak akkor éri meg, ha a banknak is biztos bevételt hoz és
lecsökkenti a verseny miatti kockázatvállalást és az addicionális költségeket. Ilyen megfontolások miatt
mennyivel jobb a mai rendszer, amelyben ugyanúgy vagy még inkább felmerül ez a veszély?118 A KHM
szemléleten alapuló „modern haute finance” els sorban a nemzetgazdasági szempontból kiemelked
nagyságú és fontosságú ipari-mez gazdasági társaságok és a meghatározó bankok vagy bankcsoportok
közötti kapcsolati hálót jelenthetné, amely a mai rendszerben sokkal kevésbé biztonságosabban és
sokkal nagyobb kockázatokat gerjesztve mindenképpen létrejön. Úgy is megfogalmazhatnánk az
állí tásunkat, hogy kockázat a banki ügyletek során mindig létezik, hiszen a banktörténetben
nyilvánvalóvá vált a bankparadoxon létezése: a bank eredend en egy  spekulatí v, kockázatos
terület, hiszen pénzt ad kölcsön mások számára, miközben cserébe hozamí géretet kap vagy olyan
fedezetet, amelynek értéke csak a jöv ben d l el. Tehát miközben a banki aranyszabály meglétét,
prudenciális magatartást és normák meglétét tételezzük fel a bankfogalom immanens jellemz jeként,
addig egyben annak is tudatában vagyunk, hogy ennek az ellenkez je valósul meg. Azonban a kockázat
mértéke és annak szándékossága nem mindegy. Esetünkben pedig igaz, hogy (BHkock < BVkock) teljesül.
Ebben az esetben ugyanis megfordul az igénygenerálódás és nem csak és kifejezetten a vállalkozás
érdekei érvényesülnek. A hitelvolumen mértékére a bankok is hatással lehetnének.
A bankparadoxon egyben megközelí thet  a hitelkamatok szintjének oldaláról is.
A közgazdaságtanban a makrogazdaság kitüntetett állapotaként fogadjuk el az egyensúlyi állapotot,
amely felé a gazdaság törekszik és alapelvként mondjuk ki, hogy azt a piaci önszabályozó er k
közelí tik.119 Esetünkben azonban a bankverseny (BV) determinációi közepette az egyensúly nem
alakulhat ki, hiszen az egyrészt vagy a Scitovsky-féle kompenzáció létét vagy valamilyen morális
áldozatvállalási készséget feltételezne, amely viszont értelemszer en ellentétes a (BV) során
feltételezett (TSZM)-el. Í gy a (BV) feltételei között paretoi értelemben vett egyensúlyi helyzet sem
alakulhat ki, mivel mindig lesz olyan pont a hitelkereset-hitelkí nálat determinálta térben, amelybe
elmozdulva vagy a kí nálati vagy a keresleti oldal szerepl i nagyobb hasznossághoz jutnak (alatta értve a
hozamot vagy kamatot). Tudjuk ugyanis, hogy a hitelkí nálat a kereslet mértékét l, az alternatí v
befektetések biztonságától és hozamától, valamint értelemszer en a szedhet  kamatok szintjét l (i) függ.
Igaz ez azonban a hitelkeresletre is, amelyre ugyanezen tényez k fordí tottan igazak. Mivel a
versenyhelyzetben lév  kereskedelmi bankszegmensben az adott bank nyereségszintje és ezzel a
tulajdonosi elégedettség els sorban a piaci hitelkamatszint alakulásával van közvetlen és közvetett
kapcsolatban, ezért annak közvetlen vagy közvetett növelésében érdekelt. Az ügyfele viszont ilyen

118 Szempontunkból most mindegy, hogy a szándékos csalás, a bels  vagy küls  hitelezési csalás, vagy a
myopiának elnevezhet  rövid távú hitelkihelyezési érdekeltség áll a jelenséghalmaz mögött, mivel a
végeredmény minden esetben ugyanaz.

119 Az általános egyensúlyi elmélet L.Walras ill. W.Pareto nevéhez f dik. Az egyensúlyi helyzet
kialakulásával és a paretói értelemben vett egyensúlyi állapot lehet ségér l-lehetetlenségé l ld.
részletesebben Tóth-Csiszárik [2000] f iskolai jegyzetét a közgazdaságtan alapjairól.

TSZM

vá lsá g
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feltételek mellett akkor növelheti hasznosságát, ha úgy jut hitelhez, hogy a felszámí tott kamatszint minél
alacsonyabban realizálódik. Az egyensúlyhoz közelí tés azért érdeke a piacnak, mivel az
egyensúlytalansági helyzet a válság egyik oka lehet. Ebben a helyzetben értelemszer en és logikusan
a banknak kell(ene) lemondania (∆∆i) mérték  kamatról, hiszen amennyiben ezt nem teszi, az
ügyfeleknek kellene elfogadniuk a magasabb kamatszintet. Ez lehetetlen a (BV) szituációban. Az, hogy a
bank lemond (∆i) mérték  kamatról viszont ellentétes a TSZM lényegével és a tulajdonosok érdekével.
Másik megközelí tésben ez azért sem lehetséges, mivel ha a bank lemond bizonyos kamatszintr l, azt
nyí lván azért teszi, mivel számára elfogadható a kisebb kamatszint is. Ez csak akkor lehetséges, ha a
piacon nincs más, ennél magasabb hozamot biztosí tó kihelyezési lehet ség. Ekkor viszont az ügyfél
értelemszer en a bank által elfogadható kamatszintet továbbra is magasnak í télné meg.
Azt hiszem látható, hogy a bankparadoxon csak kompromisszummal oldható fel. Ellenkez
esetben a piaci bizonytalanság mindig egyensúlytalansághoz vezet, ami viszont alapja a
bankválságnak. Ilyen értelemben a KHM szemléletmódot és az arra alapuló BH bankpiaci
struktúrát kompromisszumos bankmodellnek tekinthetjük.

3.2. A korai hazai pénzintézetek jelent sége, megjelenésük faktorai

A magyar hitelintézeti rendszer kialakulását befolyásoló, illetve értelemszer en  hátráltató tényez kr l
az el   pontban volt szó. Nem került azonban megemlí tésre a hitelélet alapvet  gátjaként a
szemléletmód. A szemléletmód alatt a nagyobb hitelfelvételre lehet séget adó birtokos osztálynak a
gazdasági életben és a gazdaságfejlesztésben játszott szerepét értem. Egyértelm  ugyanis, hogy a
korabeli viszonyok között a hitelaktivitás fejl dése a t keakkumuláción keresztül vagy egy er s
polgárréteget vagy felel sségteljes és szemléletében nyitott birtokososztályt követelt volna meg. Mivel
történeti és politikai okokból ez a két feltétel nem állt fenn, ezért Magyarországon a korabeli
feljegyzések szerint a kis t keer vel rendelkez  keresked réteg volt a legfontosabb szerepl je a
hiteléletnek. Ebb l a szemszögb l tekinthetjük a keresked ket a kor hazai sbankárjainak is. A mai
modern szóhasználatban az ügyfélkör szegmentációs probléma a legalapvet bb kibontakozási gond
volt. A hitelpiac két szerepl jének averziója számomra aporia-jelleget kölcsönöz az adott korszaknak.
A másik legalább ilyen fontos tényez a piacképes áruk és megfelel  piacok megléte lett volna. Ezen
a területen azonban az osztrák kormányzati ellenállás és az ebb l következ  gazdasági hermetizáltság
nem tette lehet vé az észak-olasz bankárgenerációkhoz hasonló t keer s bankári dinasztiák kialakulását
Magyarország területén.
Ennek részben a korábban már emlí tett jogi szabályozás teljes hiánya, másrészt a távolság nagysága és
az infrastruktúra hiánya miatt megnövekedett kockázatok mellett a bécsi udvar magyar gazdasági
fejl dést visszafogni szándékozó politikája húzódhatott meg.
Vegyük azonban észre, hogy ez a fajta magatartás csak részben vezethet  vissza politikai okokra. Abban
ugyanúgy visszaköszön a modern FDI-elméletek illetve transzformációs-elméletek megközelí tésmódja,
érvelése. A technológiatranszfer az egész emberi történelmen átí vel  folyamat. Az emberi tudás
megszerzése és felhalmozása mindig is a mások tapasztalatainak a közvetí tése révén történt.
Ez az együttm ködés (interakció) fontos szerepet játszott a múlt nagy civilizációinak a felépí tésében,
napjainkban pedig a fejl  és fejlett országok között megtartott bármely tárgyalásnak egyik
legfontosabb témája. Éppen ezért nem túlzás azt állí tani - miképp Teece is  teszi - hogy „bármely
nemzet gazdasági növekedése szorosan függ a sikeres nemzetközi technológiai transzfert l.”
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A technológia olyan fogalmakat tartalmaz, mint gyakorlati tudás, know-how, képességek és annak az
ismerete, hogyan kell egy új terméket vagy szolgáltatást  és/vagy termelési vagy szállí tási rendszert
kifejleszteni.
Vegyük tehát az el  bevezet  értekezéseken túlmen en részletesen szemügyre, hogyan is alakult ki a
hazai bankpiac, milyen szerepl k jelentek azon meg el ször. Mint már volt róla szó, a hazai
bankrendszer el zményének a szakért k az 1773-as évben megalakult udvari hitelpénztárt tekintik. A
hitelpénztár az olcsó osztrák kamariális forrásallokáció eszköze volt.
Ez azonban nem adekvát a mai pénztárfogalommal. A hitelpénztár  egészen az 1830-as évek végéig –
csak korlátozottan és els sorban csak az osztrák területekhez közel es  országrészben volt alkalmas
betétgy jtésre; a mai terminológia szerint képviseleti hálózatot hozott létre, melyen keresztül történt a
betétgy jtés. Ez a fajta forrásallokáció már abban az id ben is jellemz en Pest-központú volt; csak
viszonylag kis mértékben kerültek bevonásra Pesten kí vüli keresked k ebbe a hálózatba; a Hitelpénztár
dönt en a helyi legtehet sebb és legismertebb keresked ket nyerte meg. Az 1770-es évek közepét l
lényegében 1840-ig ez a rendszer mindössze a privilegierte Österreichische Nationalbank és az Erste
Österreichische Sparkasse által a korabeli Budán, illetve a potenciálisan nagyobb forrást biztosí tó
jelent sebb lélekszámú városokban terjedt el.
Ennek a jelenségnek az okát abban fedezhetjük fel, hogy az osztrák érdekek mentén politikai és
adminisztratí v korlátokat állí tottak fel, amely mintegy bürokratikus belépési korlátként
funkcionált. Ezek az összegy jtött forrásokat csak állami célra hasznosí thatták; azonban alternatí v
megtakarí tási forma hiányában egy monopolisztikus piacon í gy is (6. sz. ábra) jelent s b vülés alakult
ki.
Ez a fajta forrásbevonás kett s hatással járt: egyrészt nem képezhette a hitelintézetek semmilyen
formájának az alapvagyonát sem, másrészt a hazai t kepotenciál elvonásával a hazai
gazdaságfejlesztést sem, ami hitelezhet  társaságokat és reális hitelcélok kialakulását generálhatta
volna.120 Ezt az id szakot az ún. bankóczédulák és el legezési jegyek dominanciája jellemezte, melyek
közvetett hitelezési í gérvényeknek, illetve kötelezvényeknek min sültek, azaz a helyi sajátosságoknak
megfelel  hazai hiteléletet takarta. A betétállomány növekedését mutató id sor és az ezer lakosra jutó
betétnövekedési ütemet ábrázoló id sor az adott id intervallumban a betétnövekedés és a lakosság
számának ismert id szakaira vonatkozó adatainak együttes eredménye. Látható, hogy ezek között a
jelzett id intervallumban szoros vizuális korreláció mutatkozik. Ez alátámasztja a korábbiakban
bemutatott azon feltételezést, hogy Magyarországon ebben az id szakban (ceteris paribus: egyéb piaci
szegmensekre való belépési korlátok er ssége, kulturális institúciók változatlansága) nem történt meg az
a szint  t keakkumuláció, amely a hazai t keer s hitelintézetek megalapozásához elengedhetetlen lett
volna. Ennek hatása az els  pénzintézetek és ezen belül az els  kereskedelmi bankok megalakulásakor
fog megmutatkozni.

3.3. Az els  takarékpénztárak hatása a bankpiac szegmentálódására

Bár a megtakarí tási formák sz kössége és a hitelek iránti kereslet permanensen érezhet  volt, ennek
ellenére az önálló magyar pénzintézetek létrehozását lényegében a felvilágosodásig politikai korlátok
akadályozták (ezen korlátokról már volt szó, de a kés bbiekben több helyütt is utalok rá; megjegyzem,
hogy számos történelemkönyv és gazdaságtörténeti m  foglalkozik ezzel a kérdéssel.).

7.sz.ábra

120 A szakirodalom nagy hányada éppen ezért bankrendszerünk történetét nem is ett l az id ponttól
datálja.
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A hazai hitelintézeti rendszer története 1836-1915.

Volt már róla szó, de a részletes elemzésnél ismét idézzük fel: a pénzintézetek els  képvisel i
hazánkban a takarékpénztárak voltak, azonban ezek megjelenésére is 1836-ig, illetve 1840-ig kellett
várni (azonban ezek után ugrásszer en megnövekedett a számuk). A gondolat elültet je Fáy András volt
[Fáy A., 1839.], aki els sorban német minta alapján már 1825- l kezdve hirdette egy ilyen intézmény
létrehozásának szükségességét121.  A takarékpénztár fogalom azonban ne tévesszen meg senkit: mintegy
anatopizmusként hasonló szerepe volt, mint napjainkban az alapí tványoknak és történeti gyökerén túl
lényegi hasonlóságot nem fedezhetünk fel a monobank-rendszer Országos Takarékpénztárának
funkcióival.
A takarékpénztárak jellegzetessége ekkor még a filantróp szemlélet (vö.kétféle irányzat vetélkedése):
ez azt jelentette, hogy mintegy önsegélyez  jelleggel m ködtek a pénztárak, í gy az els  hazai
képvisel je is (Európa els  ilyen pénzintézete, az 1778-ban alapí tott Hamburgi Takarékpénztár alapí tó
okiratából is ez t nik ki: célja, hogy a szegényebbek számára olyan intézményt hozzon létre, ahol
megtakarí tott pénzeiket biztonsággal elhelyezhetik és kamatoztathatják). Ez az önsegélyezés szigorú
pénztári szabályok meghatározásához vezetett, melyek tükörképei voltak a már m köd  európai hasonló
intézmények elaborátumainak.
Fáy elaborátuma [1839] alapján ez a segélyez  jelleg legfeljebb 10 EFt összeghatárig és csak Pest
megyei ingatlanokra folyósí tott hitelek erejéig b vülhetett ki. A takarékpénztárt az alapí tó tagok a
vármegye támogatásával tí z éves futamid re kölcsönzött 40 EFt-os t kéjéb l hozták volna létre.
A tervek el rehaladott állapota ellenére a hazai politikai determinációkat jól mutatja, hogy az els
takarékpénztárak mégsem Pesten, hanem a Magyar Királyság egyéb területein alakultak meg:
Brassóban, Kolozsvárott és néhány nagyobb városban regionális, illetve városi hatókör
takarékpénztárak jöttek létre; a Fáy által megálmodott Takarékpénztár a Fáy András tervezete alapján
már 1835- l szervezni kezdett, de csak 1840. január 2-án elinduló Pesti Hazai Els  Takarékpénztár
volt.
Az 1840. évi VIII. tv. becikkelyezéséig a korábbiakban részletezett ered k következtében egyrészt a
törvényi szabályozottság sem volt adekvát a filantróp irányzattól eltér  megközelí tésmód szignifikáns
fejl désére, másrészt egyfajta kommerzialista megí télés következtében az ett l eltér  kí sérletek
eventuális jelleg ek lehettek csupán. Ezután azonban a takarékpénztárak száma ugrásszer en növekedett
(és ezek többsége már eleve nyereségorientált pénzintézetként jött létre).

3.4. Az els  magyar kereskedelmi bankok megjelenése, szükségességük a bankpiacon

121Az OTP Bank Rt. takarékpénztári el djének kialakí tása, elméleti megalapozása f dik Fáy András
[1839] nevéhez.
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A honorácior, mintegy a gazdaságfejl dés addí cionális filozófiája, elt rt, de nem támogatott  jelenség
szerepelt csak a korabeli magyar gazdasági viszonyok között. Mint az, véleményem szerint, az el
pontokból egyértelm en kiderül, a hazai gazdaságnak elengedhetetlen szüksége volt a kereskedelmi
bankok megjelenésére. A felvilágosodás korában több politikai szerepl  és a gazdasági életben
résztvev  keresked , polgár ismerkedett a nyugat-európai bankházak tevékenységével és ismerték fel
annak hazai szükségességét is. Bár magyar kereskedelmi bank létrehozására már az 1800-as évek
kezdetét l volt törekvés; ezeknek a törekvéseknek az vetett gátat, hogy az alapí tási kérelmeket
természetesen a bécsi udvarhoz kellett benyújtani, ahol viszont politikai és gazdasági megfontolásokból
még sokáig nem lehetett keresztülvinni ezeket a célokat: az els  magyar kereskedelmi bank
megalapí tására már az 1800-as évek elejét l mutatkozott szándék és történtek kí sérletek is122, azonban
megfelel  politikai akarat hiányában a megvalósulás sokáig elhúzódott. A hazai módosabb pesti
keresked k azonban mintegy commodity tie jelleggel egyre inkább jövedelmez  üzleti lehet séget láttak
a klasszikus értelemben vett, haszon elérése céljából alakí tandó bank létrehozásában. Ezek a
nagykeresked k voltak az akkori szóhasználattal a bankárok (bankár szó a korabeli szóhasználat alapján
adekvát volt az olyan keresked vel, aki az árumozgáshoz  mintegy áruhitelt is kapcsolt).
A magyar hitelélet fejl désének korlátozására irányuló osztrák törekvéseket (és természetesen a
bürokrácia nagyságát is) mutatja, hogy bár a kérelmet – az Osztrák Nemzeti Bank mintáját alapul véve –
már 1830-ban benyújtották és az alapí táshoz szükséges t két már 1833 elejére összegy jtötték, a bank
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank néven csak 1840. október 14-én kezdhette el a tevékenységét. Bár
ekkorra a jogi szabályozások változása következtében az alapvet  m ködési különbségek a
takarékpénztárak és a kereskedelmi bankok között megsz ntek, azonban számos eltér  vonás még í gy is
fennmaradt:
1. A bank szabályozási és kockázatkezelési szempontból szinte kizárólag a tulajdonosok saját t kéjére

támaszkodott. F  döntéshozó testülete a 15 tagból álló választmány volt. Ebben a korszakban még
meghatározó volt a hazai banktulajdon, a  külföldi t ke nem játszott szerepet. A hitelaktivitást
er teljesen determinálta a fizet képes hitelkereslet alacsony szintje: a megalakult bank mintegy 10
éven keresztül kihelyezési gondokkal küszködött (pedig egyedüli szerepl ként csak az osztrák
bankházakkal versenyzett) és az els rangú hitelintenzivitás mutatója 10% alatt mozgott. Az aktí v
ügyletek között els dlegesek a leszámí tolási és el legüzletek voltak (bár jelzálog-hitelezéssel is
foglalkozott). Ez az aktí v üzletági megoszlás a korabeli viszonyoknak az el  pontokban vázolt
jellegzetességeib l következett: a megfelel  jogi keretek kialakulásáig meghatározó hitelezési
aktivitás csupán a bankó cédulák és a váltóforgalom területén mutatkozott. Az 1844- l kezd
periódusban azonban fokozatosan el térbe került a jelzáloghitelezés is, ami egyrészt a pesti
ingatlanokra, másrészt a nagyobb földbirtokokra vonatkozó mez gazdasági hitelezésnek felelt meg
(ez azonban zártkör  kereskedelmi hitelezés jelleggel bí rt, ami azt feltételezte, hogy az áru egy zárt
kereskedelmi láncon halad végig). Érdekes egyébként megjegyezni azt is, hogy a kereskedelmi bank
aktivitása mennyire tolódik át a mez gazdaság felé: a jelzálogkölcsönök állománya 1845-re már a
váltótárca 2,75-szeresére emelkedett. 123 A bank a korabeli feljegyzések és összeí rások szerint
fokozatosan kiterjesztette tevékenységi körét, hiszen ezekben az években az alacsony hitelaktivitás
következtében folyamatosan veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Í gy jelent meg a szolgáltatások
között a letét rzés és az átutalások lebonyolí tása is. A hazai finanszí rozási lehet ségek azonban
rendkí vül korlátozottak voltak (tekintve, hogy a csekély magyar ipar finanszí rozására alig akadt
példa), í gy hamarosan nagy mérték  forrástöbbletet is felhalmozott.

2. A takarékpénztárak m ködését továbbra is a kezdetekt l megszokott közgy lés irányí totta.
Tevékenységét idegen t kéb l végezte, mivel az operatí v forrásabundancia és a tevékenységi elv
erre predesztinálta a takarékpénztárakat; a saját t ke ennek kockázati lefedésére szolgált. Ez a
megkülönböztetés alapvet en az intézmény - mai kifejezéssel - filozófiájából következett:
takarékpénztári jellegük miatt ezek az intézmények kockázatmentesnek tekintett osztrák állami

122A bécsi gazdaságpolitika irányí tóit nyilvánvalóan az is elgondolkozásra késztette, hogy az addig
kizárólag osztrák forrásszerz  területnek számí tó országban magyar t kével banki versenytárs alakuljon.

123 ld. Magyar Statisztikai Évkönyv; az 1840-es évek üzleti volumenér l, t keösszetételér l általában csak
becsléseket találhatunk, ezért a jelzett arányok publikációkon alapuló saját becslések.
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megtakarí tási formában alacsony, de biztos hozamot í gértek a megtakarí tóiknak (már csak azért is,
mivel az akkumulált t ke mértéke sem tette lehet vé a nagyobb kockázattal járó üzletek
finanszí rozását); 1845- l kezdve azonban a kereskedelmi bank, mint hitelintézeti forma
megjelenésével megjelent a hazai pénzpiacon a verseny jelensége, hiszen a kereskedelmi bank
elvileg nagyobb kockázat vállalásával nagyobb hozamí géretet is nyújtott. Kockázatos üzlettel (!)
ennek következtében korlátozott mértékben szinte mindegyik takarékpénztár foglalkozhatott, de arra
megfelel  tartalékalapot is kellett képezni124.

8.sz.ábra
   Váltóüzletág részesedése az üzletágakból

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egyedüli bankintézményként sokáig nem volt képes kitörni
deprivatí v helyzetéb l és nem jelentett elégséges konkurenciát  az osztrák bankházakkal szemben
(8.sz.ábra). A PMKB bezipetális épí tkezésre volt kényszerí tve, hiszen saját magának kellett generálnia
a fizet képes keresletet, azonban a váltóüzletág fejl dése magyar viszonyok között még í gy is
figyelemre méltó.125 Ez a küzdelem ugyanakkor természetesen eleve reménytelennek t nt egyedüli
szerepl ként olyan módon, hogy nincsen még mindig megfelel en szervezett bankpiac, hatékony
jogszabály-rendszer és megfelel  t kevolumen nélkül.

Ezeket követ en a következ , 4. fejezetben áttérünk a hazai bankrendszer fejl désének arra a
szakaszára, amely jóval nagyobb hitelaktivitást és bankszámot mutatott fel, mint az eddig tárgyalt
id szakok. Megí télésem szerint nagyon jól kiderült a jelen doktori értekezés eddigi fejezeteib l, hogy a
hazai bankrendszer fejl dése más alapokról és jóval nehezebben indult el, mint Európa más részein.
A következ  fejezetekben a mérsékelt és intenzí v fejl dési szakaszokról lesz szó, majd elemezzük a
világháborúk hatásait is.

124 Ilyen értelemben ez a tulajdonosi kontrollt el segí t  els  hazai prudenciális és preventí v
bankszabálynak tekinthet , mely felügyeleti ellen rzés nélkül önkorlátozó jelleg  volt.

125 Emlékezzünk a 3.fejezetben már bemutatott váltófejl désre: a váltó a kezdetekt l csak egyfajta
instrumentum, amely fejl désében egyre szigorúbbá és formaibbá vált. Már részletesen is bemutattuk,
hogy a korabeli váltónak két formája ismert: a litera aperta  és a litera clausa. A litera apertáról tudjuk,
hogy közjegyz vel hitelesí tett fizetési í géret volt. A liteta clausáról emlí tettük, hogy tartalmi kelléke a
promitto tibi vel tuo certo nuntio formula volt. A XVI.sz-ra végül az els  forma szinte teljesen megsz nt
és a litera clausa vált általános gyakorlattá azzal, hogy igen er teljes szankcionálási lehet ségekkel is
rendelkeztek a kedvezményezettek. Ilyen volt pl. az adósok börtöne is.

1840. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 1849.

egyéb
PMKB
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„ A kisebb kamat ö sztö nzi a kereskedelmet, é s a
keresked  nyeresé gre tehet szert, mí g ha a kamat
magas, az uzsorá s, vagy a pé nztulajdonos kaparint
meg mindent…Ahol a kamat n , a fö ldek é rté ke
esik.”
(D. North: É rtekezé sek a kereskedelemr l 1691.)

4. A hazai bankélet fejl dési szakasza
4.1. A mérsékelt fellendülés id szaka: bankpiac az 1860-as évekig

Mint volt már róla szó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank több, mint húsz éven keresztül egyedül
képviselte a kereskedelmi banki tevékenységet Magyarországon. A PMKB bankrendszert alakí tó,
gazdaságélénkí t  és meghatározó szerepére jellemz , hogy a legstabilabb hazai bankházként mindvégig
vezet  szerepet játszott a kereskedelmi banki szegmensben. Mí g birodalmi szempontból koncilibalití v
szerepre volt kárhoztatva, addig hazánkban az 1800-as évek végét l kezdve hosszú évtizedeken
keresztül meghatározó, szignifikáns pozí cióba emelkedett és politikai szempontból is fontossá vált.
Megí télésem szerint átvitt értelemben a hazai kereskedelmi bankszegmens apeironjaként foghatjuk fel,
melynek mintájára és alapján számos hasonló jelleg  intézmény jött létre, de azok sokszor nem voltak
kell en megalapozottak ahhoz, hogy hosszabb, tartósabb szerepl i legyenek ennek a történetnek.
Véleményem szerint a korabeli kereskedelmi bankoknak ugyanolyan jelleg  gondokkal kellett
megküzdeniük, mint napjaink kereskedelemi bankjainak, nevezetesen az alult késí tettséggel párosuló
korlátozott célpiaccal; nyilvánvaló, hogy egy fejl képes és egészséges gazdasági struktúrára van
ahhoz szükség, hogy a bankrendszer is stabil tudjon maradni.
Ehhez képest az el ekben kimutatásra került, hogy az egy bankra jutó alapt ke mértéke még
fokozatosan csökkent is: az ún. credit mobiliére  tí pusú hitelintézetek létrehozásához csekély induló

kére volt szükség - mint az a rendszerváltást követ  években Magyarországon is jellemz  volt a jogi
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szabályozási keretekre; akkoriban sem volt elégséges és körültekint  a banki tevékenység és az ahhoz
szorosan nem illeszked  tevékenységi elemek (ld. kosztüzlet) kockázati tartalmának körülhatárolása és
az elfogadhatatlan banki kockázatú ügyletek nem kerültek tiltásra, szankcionálásra vagy  szigorúbb
tartalékolási kötelezettség hatálya alá (ld.9.sz.ábra).

9.sz.ábra

A saját t ke-állomány alakulása 1850-ig

Az 1830-as évek végét l 1850-ig  a
takarékpénztárak fejl dése fokozatos, azonban
egyáltalán nem tekinthet  er teljesnek. Ennek
oka a szigorú kamatszabályozás (még mindig 5-
6%-os plafon), majd a hektikusan változó
forráshelyzetben lelhetjük meg: mí g 1848-ig
egyértelm  volt a rendkí vüli mérték
forrástöbblet (melynek következtében még
kamatcsökkentésre is sor került), a
szabadságharc és annak leverése után olyan
mérték  betétkivonási folyamat indult el, amely
a takarékpénztárakat ellehetetlení tette.

A takarékpénztárak - mint már arról volt szó-
els sorban idegen t kére alapoztak; ez
olyannyira jellegzetességük volt, hogy az már
hatékonysági problémákat is felvetett: még
1850-ben is csak 49%-át  tette ki az összes
takarékpénztár saját t kéje a kereskedelmi
bankok t kéjének. Az 1849-ig terjed  id szak
az egyértelm  sikerek intervallumaként
definiálható (abban az értelemben, hogy
folyamatos növekedést tapasztalunk, azonban ez
nem párosult konkrétan ún. hatékonysági
jellegzetességekkel).

Ebben az évben egyszerre két takarékpénztár is beszüntette tevékenységét, amely egyértelm en a
hatékonysági  hiányosságoknak volt köszönhet :
§ a kereskedelmi bank generálta kamatszint-csökkenés következtében az idegen t kére fizetett kamat

veszteséges tevékenységet eredményezett;126

§ a mai szaknyelven kifejezve az üzletpolitikájukat nem tudták az igényekhez igazí tani: fenntartották
az eredeti üzleti koncepció megszabta irányultságokat és nem követték más takarékpénztárak
példáját, amelyek fokozatosan váltottak a kockázatosabb üzletek felé és lassan már csak nevükben
voltak pénztáraknak tekinthet k.

A takarékpénztári rendszer gyengesége nem magyar sajátosság volt: a XVIII. században Belgiumban
már jóval el bb és nagyobb mértékben tapasztalhatjuk a hasonló elven m köd  intézménystruktúra
összeomlását. A függ ségi viszony id szaka alatt az er s központosí tási törekvések eredményeként
számos kedvez tlen hatás érte a még csak éppen fejl  magyar  hitelintézeti rendszert:
• a betétkivonások miatt a takarékpénztáraknak a kormánytól kellett kölcsönt felvenniük, azonban még

í gy is csak a betétek töredékét voltak képesek kifizetni;
• kí sérletek történtek a kedvez tlen(ebb) jogszabályi keretek bevezetésére is (osztrák takarékpénztári

Regulatí vum, osztrák Polgári Törvénykönyv).
  10.sz.ábra

126 Mindemellett ne felejtsük el a kamatszabályozás hatását, amely pl. a középkori Magyarországon az
XVII-XVIII.sz-ban még uzsorának min sí tette a kölcsönt egy bizonyos kamatszint felett.
Emlékezzünk: az 1715.évi LII.tc. a kamatszintet még meg is felezte volna. Az általunk most vizsgált
id szakban már nem a központi hatalom, hanem a verseny járt kamatcsökkent  hatással.
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Hitelintézetek számának alakulása

Mindezek eredményeképpen ebben az id szakban a pénzintézetek száma csak korlátozott mértékben
növekedhetett, melynek 1850-ig tartó trendjét, valamint az 1900-ig vázolt növekedési pályát a 9.sz és a
10.sz. ábrák is jól szemléltetik. A hitelintézetek egyszer en megszámolva jelent s növekedésnek
indultak, melyen belül csak késve és az egyéb pénzintézeti formákhoz képest viszonylagosan kis
intenzitással növekedett a kereskedelmi banki szegmens szerepl inek a száma. A banktörténeti kutatások
során a választ a KHM szemléletben és a nem megfelel  jogi/attit dbeli környezetben találhatjuk meg.
Az 1850-es évek els  felére ugyanezek a sajátosságok nyomták rá a bélyegüket. A pénzintézetek száma
nemhogy gyarapodott volna, s t még csökkent is. Új szerepl ként csak az 1863-ban megalapí tott Magyar
Földhitelintézet, valamint az 1863-ban m ködését megkezd Els  Magyar Iparbank jelentkezett.
Egészen a kiegyezésig a hazai hiteléletre az osztrák bankok – els sorban pesti – fiók-, illetve
kirendeltség-nyitási dominanciája volt a jellemz . Az osztrák nagybankok felismerve a nagy hazai
betétkonstrukció-hiányban rejl  olcsó forrásszerzési lehet ségeket, egyre növekv  számban nyitottak
filiálékat, illetve a már m köd k dotációját évr l-évre megsokszorozták.

4.2. Az er teljes fellendülés korszaka: a kereskedelmi bankszegmens piaci el retörése

Az 1860-as évek elejét l kezdve Európában a gazdasági fellendülés jelei mutatkoztak. Ennek hatását
Magyarország területén – a hitelszférában legalábbis – az 1867-es kiegyezés utáni id szakban lehetett
érezni. Ezt a konjunktúrát azonban jelent s mértékben táplálta a hazai agrárszektor 1867-68. évi
kedvez  eredménye, valamint a sorozatos osztrák háborúk következményeként felfokozott pénzteremtés
is. Ebben az id szakban a hitelélet tényleges aktorainak a száma megsokszorozódott (bár a volumen
nominális növekedése nem feltétlenül adekvát a hitelintenzitás növekedésével), amit a kereskedelmi
bankok számán túl a hitelvolumen nominális emelkedése és a saját t ke növekedése, valamint az is jelez,
hogy a t kepiac fejl déséhez elengedhetetlenül szükséges Pesti Áru- és Értékt zsde 1864-ben megkezdte

ködését. A korszak meghatározó jelensége volt a gründolási láz. A hitelintézetek egyfajta
kladogenezisét értük el az 1800-as évek végére, amikor a semmib l sokévi útkeresés után mint Attisz,
amikor a földet érinti, hirtelen robbanásszer en megsokszorozódott a hitelintézetek száma. Mint a
következ  11.sz.ábra is mutatja, 1872-re (illetve részben 1873 els  felére) a hitelintézetek száma
hihetetlen mértékben megemelkedett.

11.sz.ábra
Hitelintézetek száma 1872-ig
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Hitelintézetek száma 1872-ig

Szöv.
Tkp.
Föld.h.i.
Bank

Itt tartanám érdemesnek felvázolni a korabeli hazai hitelintézeti rendszer felépí tését, amely a kezdeti
i khöz képest háromszerepl ssé vált:
(a) alapvet nek még mindig a takarékpénztárak127 számí tottak, melyek számszer en mindig nagyobb

hányadát jelentették a hazai hitelintézeti rendszernek egészen 1945-ig; a takarékpénztárak erre az
id szakra már szinte teljesen eltértek eredeti üzleti filozófiájuktól és tevékenységi körük -
legalábbis az aktí v ügyfélkapcsolatok terén - szinte teljesen lefedezte a kereskedelmi banki
aktivitást;

(b) a kereskedelmi bankok megalakulását nagyrészt akadályozta a korábbiakban felsorolt politikai és
gazdasági helyzet; mint az adatokból és kapcsolódó publikációkból is kit nik, ez a helyzet
fokozatosan javul, majd a kiegyezés el tti két évben az enyhül  gazdasági szorí tás és a javuló
politikai kapcsolatok eredményeképpen mind számuk, mind gazdasági aktivitásuk ugrásszer en
megn ;

(c) a földhitel intézetek funkciója a regionális szövetkezeti tagköri finanszí rozásban merült ki, éppen
azért nagyban hasonlí tottak128 a hazai takarékszövetkezeti szisztémára.

A korabeli hitelintézeti rendszer felfutásában egyértelm en a gazdasági pezsgés a meghatározó,
amely egyrészt jelentette a gazdaság tényleges aktivitás-fokozódását, másrészt viszont egyszer en
az eddig nem ismerhetett spekulációs lehet ségekben rejl  lehet ségeket.
A hitelintézetek aktí v tevékenységére rendkí vüli mértékben megn tt a kereslet – mindenki ki akarta
használni az árfolyamok növekedését; erre alakult ki akkoriban a pénzintézetek kosztüzlete, ami a
megfelel  t ke nélküli, magas kockázatú spekulációs ügyletet jelentette.
Huszonhét év után 1864-ben került sor a következ  bankok létrehozására, í gy ekkor összesen már
három m ködött hazánkban. A kiegyezést követ  évekre 1870-ig pedig robbanásszer  volt növekedésük.
Ez a növekedés 1866-1867-ben a saját t két tekintve 520-szoros volt, mí g az egy bankra vetí tett
növekedési érték ugyanerre az id szakra csak 90%-os arányt jelez. A növekedés természetesen,
mint már volt róla szó, nem egyszer en a normál, hagyományos aktí v banki tevékenységi körnek volt
köszönhet . Az egyéb - ld. gründolások, credit mobiliére tí pus - meghatározó szerepér l értekezve
azonban nem szabadna az adott rendszerr l értékí téletet alkotni. Mint menhí r álljon el ttünk az a
szemléletmód, hogy miel tt bármir l döntünk, el ször a gondolkodásmódunknak kell
kontradiktórikusnak lennie. A korabeli keresked réteg, csakúgy mint a mai kor legalitás szélén ingadozó
vállalkozórétegének kongenitális jellemz je, hogy minden lehet séget megragad, amely rövid távon nagy
hozammal kecsegtet. Amennyiben egy adott gazdaságban, adott feltételek mellett nem lép fel kényszer,
úgy a szabad akarat alapján lehet eldönteni, hogy megtakarí tásunkat hol helyezzük el és kire bí zzuk.
Sajnos nem egyedülálló jelenség, hogy megfelel  információbázis nélkül olyan intézményekre bí zzák a
megtakarí tók a pénzüket, ahol felmerül a gyanúja  a csalásnak.129 F leg egy indemnitás esélyével

127 Ne felejtsük el, ezek a takarékpénztárak nem a mai értelemben vett hitelintézeteknek feleltek meg:
tevékenységük sz kebb. Önállóságuk addig maradhatott meg, amí g a bankok nem er södtek meg .

128 Alapvet  különbség a tevékenységi kör zártsága és a demográfiai jellegzetesség.
129 Önmagában ennek a kérdésnek a részletesebb pszichológiai elemzése érdekes kutatási téma lehetne a

gazdaságpszichológián belül. Vegyük ugyanis észre, hogy a gazdaságban a bizalmatlanság az üzleti élet
alapja lett, ugyanakkor ismeretek és információk nélkül a lakosság jelent s része úgy bocsátja a bankok
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kecsegtet  társadalmi környezetben nagy a veszélye a bankrendszer effúzionális felhí gulásának. Ez a
fajta tevékenységb vülés (vagy azt is mondhatnám, hogy a hagyományosan kezelhet  banki
tevékenységi körb l való kiszakadás) nem csak az adott kor jellemz je: mint a kés bbiekben a legújabb
kori fejl dési jellemz k elemzésénél rámutatok, a bankok MAT-tevékenysége szignifikánsan
növekedett. Itt  célszer nek tartom, hogy egy nagy id beni ugrással röviden kitekintsünk ennek
értékelésére. A bankok versenyhelyzetében a kockázatos ügyletek felé való eltolódás minden kor
jellemz je volt. Az már más kérdés, hogy az adott kor pénz- és t kepiacának fejlettsége milyen
alternatí v termékek addicionális üzleti lehet ségét biztosí tották. A szituáció alapja akkor is ugyanaz: a
nagyobb hozam potenciális í géretéért minden korban nagyobb kockázatot kellett felvállalni. A mai
korban viszont elvileg már fejlettebb kockázatkezelési lehet ségek állnak rendelkezésre a fejlettebb
illetve precí zebben nagyobb kockázati kitettség  eszközök, ügyletek kezelésére. A kamat- és
árfolyamkockázatokat határid s ügyletekkel és egyes származékos termékek kereskedelmével lehet
lefedni, mí g az ország- és hitelkockázatok lefedésére a hitelek másodlagos piaca is kialakult.
Érdemesnek tartom, hogy itt egy kis rövid kitér vel bemutassam a modern banküzemgazdaságtan egyik
fontos elemét, a kockázatkezelési tevékenység kereteit. Hazánkban az elmúlt években nagymértékben
megváltoztak a gazdasági körülmények, amelyek a pénzintézeteket is jelent sen érintették. A figyelem a
jövedelmez ség, a kockázatok és a t keellátottság alakulására terel dött, els dleges céllá vált az
eredményes, ugyanakkor biztonságos m ködés megvalósí tása. Más kérdés, hogy ezek együtt nem

ködnek, a gyakorlat megmutatta, hogy a fokozott eredményesség mindeképpen a biztonság
csökkenését eredményezi, csak ez megfelel  gazdasági környezet és jó bankmenedzsment mellett nem
feltétlenül nyilvánul meg bankválságban. Ezen új körülmények kezelése érdekében egy új, speciális
feladatokat ellátó önálló üzleti egység jött létre a bankoknál, a Treasury szervezete. Az átfogó eszköz-
forrás gazdálkodás szükségességét a kereskedelmi bankok tevékenységében jelentkez  kockázatok
kezelésének igénye, a bankm ködés alapvet  sajátosságai és a Pénzintézeti törvény (Pit.) megalkotása
indokolta. Mindezen sajátosságok miatt a pénzintézetek tevékenységére minden eddiginél nagyobb
figyelmet kellett és kell fordí tani. A banküzem - mint bármely más vállalkozás - üzleti stratégiáját
három, egymásnak látszólag ellentmondó alapelem figyelembevételével alakí tja ki. Mekkora legyen a
következ  években a fejl dés, hogyan alakí tható a jövedelmez ség és mindezekért mekkora, és milyen
tí pusú kockázatot kell illetve érdemes vállalni.
A mai modern kereskedelmi bank els dleges célja jövedelmének maximalizálása, aminek
kockázatvállalási hajlandósága szab határokat, a bankoknak mindenkor minél optimálisabb
mértékben meg kell(ene) rizniük fizet képességüket és likviditásukat.
Ki kell alakí taniuk ugyanakkor egy olyan optimális likviditási szintet, mely mellett sem a
jövedelmez ségükr l nem kell lemondaniuk (ha túl sok likvid eszközzel rendelkeznének), sem a
fizet képességüket nem veszélyeztetik (ha túl kevés likvid eszközzel rendelkeznének). Az úgynevezett
banki vös háromszög-szabály optimális arányainak megtalálása nem kevés feladatot ró a bank
menedzsmentjére. A kockázatok mindig egy-egy konkrét tárgyiasult üzleti tevékenységben öltenek testet.
Ahány tevékenységgel, üzlettí pussal, tárgyi és személyi feltétellel kell együttdolgoznia egy banknak,
annyiféle kockázattal szembesül. Ezek összessége adja az összbanki kockázatot és határozza meg a
bank kockázati struktúráját. A kockázatok tí pusait különböz  szempontok alapján lehet meghatározni és
csoportosí tani. A rendszerezés alapja lehet a kockázatok eredete, fajsúlya, a kockázatok
befolyásolhatósága, irányultsága stb. A banktevékenységben megjelen  kockázatok közös vonása, hogy
végeredményben a bank jövedelmez ségére, likviditására hatnak.
Egy tipikus banki Treasury felépí téséb l általánosí tható feladatkör a következ kben foglalható össze
(mely saját értékelésemen alapszik, nem feltétlenül felel meg minden egyes konkrét banki felépí tésnek):
ù adott bank-csoporthoz tartozó tagok megbí zásai alapján végrehajtott ügyletek pl. teljes forint-,

deviza- és valutapozí ciót és az államilag garantált értékpapí r portfoliót érint  megbí zások;
ù egy adott bank saját árfolyamainak és kamatainak elkészí tése és terí tése a fizikai fiókhálózatban,

valamint árfolyam-, kamatláb- és piaci információ szolgáltatása;
ù ügyfélhátter  és saját kezdeményezés  nyereségorientált keresked i tevékenység;

számára rendelkezésre a megtakarí tásait, hogy annak megfelel  kezelésére, visszafizetésére elviekben
nincsen garancia.
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ù azonnali, határid s és t zsdei deviza-deviza, illetve deviza-forint konverziók végrehajtása,
árfolyamjegyzés a belföldi bankközi devizapiacon, valamint forint és deviza bankközi betét-hitel
közvetí tés;

ù bankközi hitel-betét illetve ügyfelekkel kötött hitel-betét üzletek lebonyolí tása, melynek során a
Back Office végzi az analitikus és kapcsolódó nyilvántartások rögzí tését, a pénzügyi teljesí tés
nyomon követését, a f könyvi könyvelés elvégzését;

ù bankközi, t zsdei, illetve ügyfelekkel kötött konverziós és valuta adás-vételi ügyletek lebonyolí tása;
ù más bankokkal, brókercégekkel és ügyfelekkel kötött értékpapí r ügyletek lebonyolí tása;
ù deviza likviditás biztosí tása, a nostro számlák és a HUF-exchange számlák pozí cióinak kezelése,

számlatranszferek elvégzése, napi deviza-kihelyezési lehet ségek és forrásszükségletek
meghatározása;

ù forint likviditás biztosí tása, a bank napi forint pozí ciójának meghatározása a hálózati és a központi
egységekt l begy jtött adatok alapján,  a kötelez  tartalék- és egyszámla regulálása, napi bankközi
forint-kihelyezési lehet ségek meghatározása;

ù deviza nyitott pozí ciók meghatározása;
ù kamatlábkockázat kezelése; a kamatlábkockázat-kezelés jelenti a kockázat mérési módszerének, a

limiteknek és bels  utasí tásoknak a kidolgozását; mindezeken túl feladat a kockázati kitettség
mérése, elemzése és limiten belüli tartása, a transzferárak kidolgozása;

ù árfolyamkockázat kezelése; a mérési módszerek, limitek és bels  utasí tások kidolgozása, a
kockázati kitettség mérése, elemzése és limiten belüli tartása;

ù likviditáskockázat kezelése, a rövidtávú likviditási pozí ció meghatározása hálózati adatok alapján;
ù a belföldi bankmin sí tés és limitrendszer kialakí tása, valamint folyamatos karbantartása és a

limitek betartásának figyelése;
ù a Treasury portfoliójának elemzése, javaslatok kidolgozása a pozí ciók alakí tására;
ù a Bank devizabetéti kamatláb és árfolyamképzési módszereinek kidolgozása a piaci mozgások

alapján;
ù pénzpiaci m veletek lebonyolí tása a félévesnél hosszabb távú, bankokkal kötött ügyletekre, a bank

általános célú, hosszabb távú forrásainak felvétele (belföldi és külföldi piacról egyaránt), küls
finanszí rozás megszervezése (szindikálás) a bank kiemelt ügyfelei vagy projektek számára, az
állam, illetve állami szerveknek nyújtott hitelekben való részvétel, külföldön, banki
finanszí rozásban való részvétel meghí vás alapján, illetve bel- és külföldi  banki és kereskedelmi
értékpapí rok portfoliójának felépí tése és forgatása;

Az egyes magyar és külföldi partnerbankok számára jelenleg hazánkban ügylettí pusonként egyedi
limitek kerülnek megállapí tásra. Minden üzletkötés el tt az üzletköt  köteles ellen rizni az adott bank
számára megállapí tott és ebb l még fel nem használt szabad limitet. Abban az esetben ha az adott
bankra nincs limit megállapí tva, vagy a meghatározott limitmennyiséget már kihasználta, nem köthet
vele üzlet.130

Ennek a kockázatkezelési lépésnek azért van jelent sége ma Magyarországon, mert a bankközi piac
szerepl i között vannak olyan kisbankok is, amelyek pénzügyi pozí ciója vagy nem megfelel , vagy az
információs aszimmetria olyan er teljes, hogy az már kockázatot rejt magában. Amennyiben fennáll ez
az eset, de az ügylet megkötése kedvez  lenne a bank számára, úgy eseti limit felállí tását kell kérni és
ennek megadása után az ügylet megköthet . A másik lehet ség egy olyan bank közbeiktatása, melynél
még van kihasználatlan  szabad limitmennyiség a partnerbank számára, í gy rajta keresztül köthet  meg
az üzlet. Az í gy létrejött ügyletet nevezzük switch-ügyletnek.
A modern banki kockázatkezelésnek általában fontos szervezeti eleme a Dealing Room. A Dealing
Room-ban az ügyfelekkel a számukra el leg megállapí tott limit, illetve az ügyfél igazolt fedezete
erejéig köthet üzlet.

130 Láthatjuk,  a kockázatkezelés a banküzemgazdaságtan szerves részévé vált, melynek szükségességét a
szakkönyvek és a törvényi szabályozás is fokozzák. A modern kor kockázati faktoraival azonban a
kockázatkezelés nem igazán tud lépést tartani, ugyanakkor a kockázatkezelés az eszközök-források
összehangolásával és folyamatos figyelésével lehet a leghatékonyabb. A banktörténet vizsgálata jelzi,
hogy ez a banküzemgazdasági eszköz nem új kelet . Ld. ezzel kapcsolatban Szász [1947.] m vét.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

73

1997. január 1-jét l az MNB az új jegybanktörvény értelmében els dleges kibocsátás keretében nem
vásárolhatott már államkötvényt, azaz nem finanszí rozhatta közvetlenül a költségvetést. A kormány
pénzügyi stratégiájának két legfontosabb célja egyrészt az államkötvények lejárati idejének
meghosszabbí tása, másrészt a hozamoknak az infláció csökkenésének megfelel  mérték csökkentése.
A tervek ekkor 2 és 3 éves fix kamatozású, 7 éves változó kamatozású kötvényekkel kombinálva és 5
éves fix kamatozású papí rokról szóltak. Távlati célként szerepelt a 10 éves illetve ennél hosszabb
lejáratú, fix kamatozású kötvények kibocsátása. A kockázatok lefedésére alkalmas másik pénzpiaci
instrumentum a diszkont kincstárjegy. 1997 els  negyedévében 301,5 milliárd forintnyi diszkont
kincstárjegy került kibocsátásra, ami csak 7,1%-kal haladta meg az 1996 els  negyedéve során
kibocsátott mennyiséget. Az 1 hónapos kincstárjegyek kibocsátott összege ekkor 1 milliárd forintnak, a 3
hónapos papí roké pedig 5 milliárd forintnak felelt meg. Ez az arány is tükrözte azt a kezdeti kibocsátói
törekvést, hogy a rövidebb lejáratú instrumentumok, a kincstárjegyek finanszí rozásban elfoglalt arányát
csökkentse, a hosszabb lejáratú pénzügyi eszközökét pedig növelje. Azon kincstárjegyekre, melyek
lejárata meghaladja a 3 hónapot a másodlagos piacon árjegyzés történik, illetve bevezetésre kerülne a

zsdén. A kincstárjegyekre a kereskedés a lejárat el tti 3. munkanapig lehetséges, a kereskedés szerdai
napokon történik.
A kincstárjegyek domináns vásárlói az értékpapí r-forgalmazó cégek - beleértve a saját számlás és más
értékpapí r-forgalmazóktól kapott megbí zások alapján teljesí tett vásárlásokat is - illetve pénzintézetek
voltak. Az Államadósság Kezel  Központ négyféle futamid vel bocsátja aukcióra a kincstárjegyeket.
Heti rendszerességgel tart aukciót az 1 és a 3 hónapos, mí g kéthetente a 6 és 12 hónapos futamidej
papí rokra. Az aukción bankok, befektetési alapok és brókercégek vehetnek közvetlenül részt. Az egyéb
piaci megtakarí tók megbí zásait a brókercégek gy jtik össze és adják be az aukcióra. Az aukció során a
beadott ajánlatokat az elvárt hozam alapján emelkedés szerint sorba rendezik és az igényeket addig a
mennyiségig elégí tik ki, amennyit a kibocsátó az aukció során értékesí teni szándékozik.
Az állampapí rok kibocsátásának ez id  szerint kétféle módja létezett:
ù konzorciális kibocsátás; a konzorciális kibocsátás esetén egy bankokból, brókercégekb l álló

konzorcium garantálja, hogy a befektet k által esetleg le nem jegyzett állampapí rok mennyiségét
saját számlára átveszi, hogy í gy a  kibocsátás mindenképp sikeres legyen. Ez tekinthet  a
konzorciális kibocsátás legf bb el nyének az aukcióval szemben, ahol a kibocsátó nem lehet teljes
mértékben biztos a kibocsátandó mennyiség lejegyzésében.

1996 elejéig a konzorciumon keresztüli értékesí tés volt jellemz  a magyar államkötvények
kibocsátására. Hátránya, hogy a kibocsátási árfolyam nem biztos, hogy a piaci szintet tükrözi, azaz a
kötvény í gy könnyen elárazható. E mód ellen súlyos ellenérv még, hogy nem biztosí tja a nyilvánosságot
a befektet k felé.
ù aukciók; az állampapí rok dönt  hányadát ma már világszerte aukciók keretében bocsátják ki,

akárcsak Magyarországon.
A másodlagos piacon kialakult árak és hozamok nem befolyásolják közvetlenül a kibocsátó pénzügyi
egyenlegét, hiszen a tranzakció brókerek közrem ködésével a befektet k között zajlik. Az árfolyamok és
hozamok alakulását a másodlagos piacon mindenkor kialakuló kereslet és kí nálat határozza meg. Ha n
az érdekl dés az állampapí rok iránt, akkor emelkednek az árfolyamok és a fix kamatozású papí rok
hozama csökken. Ha pedig visszaesik a kereslet, vagy n  a kí nálat, az árfolyamok csökkenni, a hozamok
emelkedni fognak. Az effektí v kockázatkezelést azonban ma Magyarországon számos tényez  nehezí ti,
melyek közül csak a véleményem szerint szignifikánsakat sorolom fel:
ù Az els  ilyen az értékpapí rpiac likviditása. A likviditási problémát egyik oldalról az jelenti, hogy

a piac meghatározottan egy irányban mozog, ha 2-3 nagyobb szerepl  egy irányba indul el, a
kisebbek követik az elmozdulás irányát. Ennek az lehet a következménye, hogy vagy a felkí nált
papí r, vagy a megvásárlásra fordí tható pénz fogy el. Például abban az esetben ha repovágás
várható, igyekszik mindenki minél több papí rt vásárolni, egyre kevesebb lesz a felkí nált papí rból,
az árfolyam jelent sen csökken. Komoly befolyással bí rnak az inflációs várakozásoknak megfelel ,
mindenki által követett piaci mozgások, de akár az is meghatározó lehet, ha egy nagy alap át
kí vánja rendezni a portfolióját. A piac túl sz knek mondható, ha akár csak két jelent s alap vagy
intézmény egy id ben akarna eladni, a piac nem bí rná el. Összefoglalóan tehát egyrészt azt
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mondhatjuk, hogy a likviditási gondokat a túl kevés szerepl s piac jelenti: 4-5 befektet  lefedi a piac
2/3 részét, akik jellemz en egy irányban mozognak.

ù Másik gondként a szabályozás okozta problémákat emlí thetjük meg: a hosszabb távú papí rok
esetében a külföldi befektet k jelenleg még nem jelentkezhetnek vásárlási igénnyel, í gy
„kénytelenek” rövid távú újrabefektetésekben gondolkodni. Ez a hazai gondolkodásmódba is egyre
inkább beépül, mindez nagyon megmozgatja a hozamokat és bizonytalanságot szül.

A likviditási gondokra a biztosí tók, befektetési alapok, nyugdí jpénztárak jelenthetnék a megoldást, k
mint hosszabb távú, természetes, nemcsak spekulatí v érdekl k, jelent s befektet kként léphetnének
fel. Azonban jelenleg f  céljuk a hozamszerzés, nem jellemz  rájuk a diverzifikálás, í gy csak a
kés bbiek során várható révükön piackiegyenlí t  hatás.
ù Talán problémaként merülhet fel az ÁKK és az MNB kett s funkciójából ered  funkcionális

párhuzamosság. A gond a két intézmény eltér  politikájából adódik. Az ÁKK az adósságállomány
átstrukturálására törekszik, rövidr l hosszú távúra kí vánja átváltoztatni az állományt. Korábban az
olcsóbb diszkont kincstárjegyek mennyisége jóval meghaladta a hosszú távú állampapí rokét.
Jelenleg az ÁKK arra törekszik, hogy jelent sen visszafogja a diszkont kincstárjegyek kibocsátását
és növelje az állampapí rokét.

Azonban a nagyobb mennyiség  és gyakoribb állampapí r-kibocsátásokhoz befektet i bizalom
szükséges, vagyis az, hogy a befektet  higgyen a kamatok csökkenésében, hiszen csak ekkor érdemes
vásárolnia. Mindehhez azt kell látnia, hogy a rövid kamatok folyamatosan esnek, amiket az MNB
által meghatározott repo kamatok befolyásolnak. A probléma abból ered, hogy az MNB nem követi a
repo kamatok meghatározásában az infláció vonalát, nem csökkentik az értékét, amivel
elbizonytalaní tják a befektet ket, lehetetlenné téve ezzel a kötvénypiac m ködését. Másrészt 1996
nyarán, amikor a rövidtávú kamatok lefelé indultak meg, ekkor kb. 20%-on álltak, az MNB
kibocsátotta saját kötvényét igen nagy mennyiségben, 20,5%-on, amivel akkor szintén
elbizonytalaní totta a befektet ket.
Az els dleges forgalmazói rendszerr l az állampapí rok kibocsátása és forgalmazása kapcsán már
ejtettem szót, viszont annak hibáiról nem. A f  probléma az ott is emlí tett jutalékos rendszerben
rejlett, amit ezen hibája miatt meg is szüntettek 1998-tól.  A 0,5%-os majd a 0,25%-os jutalékok
beépültek a hozamokba, minek eredményeként az aukciók eredménye nem tükrözte a tényleges piaci
árakat. Ennek következtében a bankok hitel- és betétkamatláb megállapí tásához használt mutatói
jelent sen torzultak. Ennek ellensúlyozására, a probléma megoldásaként bocsátották ki az ún.
benchmarkot, ami egy irányadó árfolyam. El nye, hogy a napi repo változások nem látszanak az
aukciós árakban, kiküszöböl dött az ártorzí tás.

ù Másik gondként azt a kötelezettséget emlí thetném, hogy az éves aukció egy minimum arányát
produkálniuk kell a primary jegyz knek. Í gy egy adott üzleti év vége felé, hogy a megkövetelt
forgalmat generálni tudják, úgyszólván mindenre hajlamosak: valós erejükön felül vásárolnak be, a
mennyiségre koncentrálnak és az árat figyelmen kí vül hagyják, hajlandók jóval a piaci árfolyam
alatt bemenni az aukciókra. Ennek következtében az aukciós árfolyamok nem a valós értékeket
fogják tükrözni: ha a papí r nem keresett, rendkí vül sokat veszí thet az adott primary jegyz , ha
pedig keresett, az árfolyamok még lejjebb eshetnek. Ennek megoldására egyel re nincs ötlet, még
fiatal a rendszer, a természetes tanulmányi folyamat révén várnak fejl dést.

A hazai modern kockázatkezelési technikák vázlatos ismertetése után térjünk vissza a korabeli
viszonyok történeti elemzésére. Ott hagytuk abba, hogy a fellendülés egyik jellemz jeként az alapí tási
lázat azonosí tottuk. Ezt az alapí tási lázat jelzi, hogy 1869-re száz feletti takarékpénztár és 50
szerepl  feletti bankintézet m ködött Magyarországon (ebb l csak 1869-re 48 új takarékpénztár
és 26 új bank létrehozása esett).
Ugyanezt vizsgálta 1872-ben egy korabeli felmérés (ld. 4.sz. táblázat). A táblázat jelzi, hogy a korabeli
id szakban is inkább  a takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek száma növekedett, aminek a kisebb

keer  és egy adott (viszonylag zárt) közösség gondjainak és problémáinak behatóbb ismerete lehetett
az oka. Ezek a szövetkezetek egymástól függetlenül lényegében kisebb fiókok  nagy mennyiségét
jelentették és mintegy a rendszeresen jelentkez  falusi-közösségi munkák megfinanszí rozására és ehhez
betétek elfogadására szervez dtek. Mit egy kés bbi tanulmány is kimutatja, ezek t keereje hosszú
évtizedeken keresztül nem emelkedett meg olyan mértékben, ami fejl désükre lehet séget adott volna.
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4.sz. táblázat
Hitelintézeti rendszer szerepl i131

Ezt a növekedési ütemet a túlsúlyba kerül credit mobiliére tí pusú bankok generálták, melyek kis
keer vel való létrejöttét jól mutatja az egy bankegységre jutó alapí tói t kenövekmény fentiekben

jelzett értékének kisebb trendje is. Ez, mint a kés bbiekben láthatjuk, alapvet en azt a veszélyt hordozta
magában, hogy a tényleges finanszí rozás-indukálta többletteljesí tmény hiánya a hitelezési boom
megszakadásával cs dhelyzetbe kergeti az alapvet en spekulációra épí tett bankokat. Megí télésem
szerint éppen ezért ez a tí pusú bank nem tekinthet  kereskedelmi banknak mindaddig, amí g üzleti
tevékenységét nem terjeszti ki a kosztüzleteken túlra. Az 1873-ig terjed  id szak alatt a sok pénzintézet
között azért létrejöttek olyan nagyságrend  és megalapozott bankok is, amelyek a kés bbi magyar
hiteléletre jelent s hatást gyakoroltak:

1867-ben alapí tották a Magyar Általános Hitelbankot, 1868-ban az Angol-Magyar Bankot, 1869-
ben a Franco-Magyar Bankot és szintén 1869-ben a Magyar Jelzáloghitel Bankot, valamint a
Magyar Leszámí toló és Pénzváltó Bankot.

Erre az id intervallumra tehát végig egyfajta permanens dualitás volt jellemz : egyes bankok
kifejezetten credit mobiliére jelleggel jöttek létre és sorra hozták létre a vidéki filiálékat, mí g mások
inkább az addicionális üzleti szegmensekben meglév  piaci rt kihasználva a még szabad piaci
szegmensekbe való minél gyorsabb behatolást t zték ki célul. 1872 végére a hazai hitelintézetek
alapt kéjének 58%-át a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank, az Angol-
Magyar Bank, valamint a Franco-Magyar Bank és a Magyar-Osztrák Bank által jellemezhet  „fel
tí zezer” képviselte. A folyamat természetesen bármikor megszakadhatott, hiszen a közgazdasági
szakirodalomban egyszer en csak myopiának (tágabb értelemben aranjuezi korszaknak) nevezett
jelenség kell  reálszférikus alátámasztottság hiányában anabolí zisre van í télve. A piaci fizet képes
kereslet nélkül ösztönzött növekedés öngyilkos lépés, amely azonban ebben az id szakban még nem
látható el re. Ekkor természetesen még az is, aki ismerte ennek apokrif jellegzetességét és tudatában
volt annak megalapozatlanságával is, abban reménykedett, hogy még hamarabb tudja realizálni hasznát,
mint ahogy a rendszer összeomlana132.
A hitelintézeti rendszerünket ebben az intervallumban tehát négyfajta pénzintézet alkotja:
takarékpénztár, hitelszövetkezet, kereskedelmi bank, credit mobiliére. Ebben a korszakban
jelenik meg el ször a kés bbi banktörténetünkre jellemz  koncentrálódási folyamat és a külföldi

ke megjelenése (ld.12.sz.ábra):
(a) látható, hogy els  munkahipotézisemet az eddigi banktörténet is alátámasztja: a bankrendszer

alapvet en külföldi t kebeáramlás, illetve a külföldi t ke részvétele nélkül jött létre, azonban

131 Ld. korabeli Statisztikai Évkönyvek bankrendszerrel kapcsolatos kimutatásai, valamint a már sokszor
idézett Jirkovsky [1928].

132 Felhí vom a figyelmet a mai magyar viszonyokban rejl  párhuzamokra.

bankok
száma
megug-
rik vö.
hit.szöv.
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mindaddig, amí g a külföldi t ke nem szánta el magát a jelenlét er sí tésére, addig a
hitelintézeti rendszerünk rendkí vüli mértékben alult késí tett volt, ami megmutatkozott mind a
hitelezési aktivitásban, mind az egyes hitelintézetek kamatversenynek való túlzott mérték  kockázati
kitettségében;

(b) az 1990-es évek bankprivatizációja csak abban a tekintetben számí t egyedinek banktörténetünkben,
hogy a külföldi részvétel bankfelvásárlással vált dominánssá, mí g a fentiekben jelzett id szakban
szinte kizárólag új bankalapí tások révén. Ez a bankprivatizáció egyben a gazdaság ipari szektora
feletti uralmat is jelentette, hiszen a vizsgált id szakban a publikáció szerint az öt nagy hazai bank
már meghatározó részvényhányad felett rendelkezett.

Ez a korszak egyértelm en egy olyan német bankkultúrális irányvonalat követett, amelynek lényege a
bank- és ipari tulajdon összefonódása. Megí télésem szerint ez nem tekinthet  károsnak, hiszen a sz k
hazai piacon a verseny olyan mérték  volt a jelzett hitelintézeti szám következtében, ami irreális
versenyfeltételeket teremtett a bankpiaci szerepl k számára. Véleményem szerint a hazai kereskedelmi
banki t kehelyzet és a banktulajdoni formában akkumulálódó t keer igazán versenyképes bankpiacot
napjainkban is csak akkor képes teremteni, ha ez a fajta – egészséges - összefonódás ismételten
megvalósul (nem véletlen, hogy a fenti korszakban is bankrendszerünk igazi fejl dési potenciálját ez a
konstrukció jelentette (más kérdés, hogy ehhez az ipari termel  társaságok meghatározó hazai tulajdona
is kellett) az 1990-es évek Magyarországában éppen ezen a téren figyelhetünk meg különleges
sajátosságot, hiszen a meghatározó vállalkozások szinte mindegyike külföldi befektet k kezében van,
amelyek er sen köt dnek az anyaországbeli bankokhoz is).

12.sz. ábra
Külföldi banktulajdon 1857-1913.

A kereskedelmi bankok nem szabadulhattak ennek a korszaknak az endémonikus felfogásától és a
hozamelvárások következtében sodródtak az árral. Látható, hogy ebben a bemutatott korszakban sem
mondhatjuk ki egyértelm en, hogy a külföldiek banki tulajdonosi részesedésének mértéke
adekvát kapcsolatban áll a banki koncentrációval.

5. A bankrendszer szelektálódása: a válság, polarizáció és fúziók korszaka
5.1. Az 1873-as t zsdeválság hatása a hazai bankrendszerre

A fentiekben már jelzett banki üzletpolitika, amely kizárólag a t zsdei árfolyam-spekulációra épí tkezve
határid s és fedezeti ügyletek révén kí vánta megalapozni m ködését, az 1873-as nagy válság idején
addig nem látott (ami nem azonos azzal az állí tással, hogy a bankcs d fogalma addigra ne lett volna
ismert) cs dhullámot okozott a hitelintézeti rendszerben, melynek els sorban a credit mobiliére  jelleg
hitelintézetek estek áldozatul, azonban a kialakult tartozáslánc következtében több megalapozottabb
üzletpolitikával rendelkez  kereskedelmi bankot is magával sodort. A t zsdekrachot követ en (a releváns
statisztikák szerint) mintegy ötven-hatvan bank ment cs dbe, számos társaság pedig korlátozta
aktivitását vagy egyszer en ellehetetlenült (a társadalmi hatásokat nem is emlí tve). A bankszektor
szerepl inek a száma és aggregát t keerejük jelent sen megfogyatkozott: a saját t ke 1873-as 56
millió Ft-os értéke 1879-re 27 millió Ft-ra zsugorodott [Jirkovsky, 1928.]. Nyugodtan állí tható,
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hogy ez a ma rendelkezésre álló adataink alapján a hazai bankrendszer talán legsúlyosabb
válságpontja volt.
A változás mértékét jelzi Szádeczky-Kardos [1928] könyve is, amely alapján hasonló szemléletességgel
tárulnak elénk az események (ugyanakkor viszont már ezekb l a publikációkból kit nik, hogy a
szakért k már tisztán piaci öntisztulásnak tekintették a bankok számának drasztikus csökkenését).

Természetes, hogy a válság nem egyforma
mértékben érintette a különböz  területekre
szakosodott, illetve tevékenységét különböz  piaci
szegmensekre irányí tó pénzintézeteket. A válság
leger teljesebben a bankok számát csökkentette
(ld.13.sz.ábra).
Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek jelent s része
csak nevében volt banknak tekinthet  a szabályozás
lazaságai következtében.

13.sz.ábra
Ezen belül is els sorban a kosztüzletekkel foglalkozó, illetve credit mobiliére tí pusú bankokat, mí g a
takarékpénztárak m ködését (a korábban már emlí tett tevékenységi korlátozások miatt) szinte alig
gátolta meg. A bankválság hatására a hitelintézetek mintegy 28%-a megsz nt, melyb l 42%-ot a
kereskedelmi bankok képviseltek. A Magyar Általános Hitelbank beszámolójában [Tallós 1991.]
például fontosnak tartotta megnyugtatni a részvényeseit azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági
folyamatok ugyan kárt okoztak a banknak, azonban:

„…ez nem volt olyan természet , hogy a további m ködésében (a bankot) zavarta volna”.
A korábbi „nagy ötösb l” azonban a kockázatos ügyleteket finanszí rozó Franco-Magyar Bank és az
Angol-Magyar Bank óriási veszteségeket szenvedett – ez végül a felszámolásukhoz vezetett.
Véleményem szerint a válság hatására végre megteremt dött egy egészségesebb bankszektor
kialakulását biztosí tó alap. Mint a kés bbiekben is látszik, az 1900-as évek elejét l számí tott id szak
az I. világháborúig a kereskedelmi bankok fokozódó t keerejének és hitelaktivitásának korszakát jelenti.
A 14.sz.ábrából is jól kit nik, hogy a bankpiac növekedése csak a bankintézetekre és a hitelvolumenre
ill. az ügyletvolumenre sz kí tve mondható egészségesnek. Nyilvánvaló, hogy adott üzleti lehet séget az
üzletben érdekelt és potenciális nyereséget  látó vállalkozók mindig ki fogják használni, ami viszont pl. a
nem megfelel  keretszabályokkal rendelkez  bankszektor esetében nem eléggé t keer s bankok túl
kockázatos ügyetek felé sodródását teszi lehet vé. Ebb l viszont egy pénzügyi váltás hatására er teljes
bankválság bontakozhat ki. Ez olyan történelmi tény, amelynek tapasztalata alapján minden modern kori
gazdasági törvényhozó tanulságokat vonhatna le a maga számára.
Mint a 14.sz.ábrából is kit nik, a kereskedelmi bankszámra vetí tett banki saját t ke növekedési
mértéke egy rövid banktörténeti id szakot kivéve a vizsgált intervallumban alatta maradt a saját

ke nominális növekedésének. Mí g az intervallum id szaka alatt a nominálérték nagy kiugrását a kis
bankszám okozta, addig az intervallum végén a gazdasági interdependenciák manifesztálódtak.

14. sz. ábra
A kereskedelmi bankok növekedése
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„ …Ha valaki a sajá t pé nzé t kocká ztatja, ez az
egyetlen relevá ns kocká zat. Ahol azonban fenná ll a
kö lcsö nvé tel é s kö lcsö nadá s rendszere – ami azt
é rtem, hogy kö lcsö nö ket folyó sí tanak bizonyos
reá lis vagy szemé lyi biztosí té kok ellené ben-, egy
má sik tí pusú kocká zat is szerepet já tszik, amelyet a
hitelez k kocká zatá nak nevezhetü nk.”
(J.M.Keynes: A foglalkoztatá s…1936.)

5.2. A bankrendszer stabilizációja: ipari fejl dés

A saját t ke nominális növekedése
jelent sen meghaladta a bankszámra
vetí tett saját t ke növekedési
intenzitását.
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Az 1873-as krach hatására egy elhúzódó, mintegy ötéves bankválság133 (az adjunktí v banktörténeti
leí rásnál a fenti recessziós id távval kapcsolatban szóba fog kerülni, hogy ennek id tartama hosszúnak
vagy rövidnek tekinthet -e, azonban az adott történelmi konstellációban az azt megel  periódusra
vetí tve relatí ve hosszúnak tekinthet ) következett be, amit az is jelez, hogy még 1876-78-ban is 76
hitelintézet sz nt meg. A KHM szemlélet alapján elfogadható funkcionális BAR mutatóval
kifejezhet  bankkonjunktúra kezdete ebb l következ en csak 1878-79-re tehet ; id tartama
1878-tól mintegy az I. világháború kezdetéig terjed; ez a növekedési periódus ugyanakkor csak egy
mérsékelt szintet jelentett. Ennek bázisául két tényez  szolgált:
• a külföldi – els sorban osztrák – t ke beáramlása, a nagy külföldi bankházak magyarországi

aktivitásának és ügyfél-akvizí ciójának fokozódása, valamint
• a fenti faktorral összefügg  államadósság-helyzet javulása.

15.sz.ábra         16.sz.ábra
Kereskedelmi banki aktivitás 1875-1900.          Monetarizáltság 1865-1900.

A t keáramlás lebonyolí tója és közvetí t je szinte kizárólag az állam volt, amely pedig a már kialakult
pénzügyi infrastruktúrát használta fel erre a célra (ezek közül is els sorban a Magyar Általános
Hitelbankot). Ez volt az egyik oka annak, hogy ebben az id szakban csekély számú új pénzintézet
keletkezett. A meglév  pénzintézetek viszont mintegy állambankári funkciókkal biztos piacokat
alakí tottak ki maguknak; érthet  tehát, hogy ilyen alapokon a bankoknak sikerült ismét nyereségessé
válni és t két felhalmozni. A fenti két ábra (15.sz., 16.sz.) nagyon jól láthatóan jelzi, hogy a
láncviszonyszámokkal elemzett fejl dés mértéke nem folytonos, azonban a monetarizáltság akkori
mértékét még napjainkban sem sikerült utolérni. A 17.sz.ábra az üzletági részesedéseket jelzi a vizsgált
korszakban. Látható, hogy az 1870-es évekt l vizsgálva a jelzálog-üzletág egyre nagyobb el nyre tett
szert az üzletági részesedés tekintetében. A jelen doktori értekezés eddigi fejezeteinek áttanulmányozása
után reményeim szerint az olvasó az okokat is be tudja határolni: a váltótörvény hatására értelemszer en
szabályozottabbá és valamivel biztonságosabbá vált ugyan a rövidtávú váltóval fedezett közvetett
finanszí rozás, azonban még mindig sokkal kisebb kockázatot jelentett a pénzintézetek számára, ha
kihelyezéseiket ingatlanfedezettel engedélyezték. Ehhez járult még a mez gazdasági finanszí rozás,
amely szinte csak a földterületek lekötésével valósulhatott meg. A jelzálogüzlet fejl dését el segí tette
az urbanizáció és az iparosodás növekv  mértéke, amlynek következtében pl. a városi ingatlanoknak is
nagyobb lett a fizet képes piaca.

17.sz.ábra
Üzletági részesedés 1870-1900.

133Az id távok meghatározása minden esetben tartalmaz pontatlanságokat, azonban történelmi id sí kon
ennek pontos határolása kevesebb fontossággal bí r. A kés bbi meghatározások során a banktörténetben
megkülönböztetek konjunktúrát, stagnálást és recessziót (az adjunktivitásvizsgálatnál ennek jelölése
sorra ↑,↓,0).
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Ebben az id szakban olyan hitelintézetek alakultak, melyek t keer ben felvették a versenyt a korábban a
piacon lév kkel is. Ennek releváns okait a külföldi t ke ismételt térnyerésében és a hatalmas
állami megrendelések, biztos piacok kiaknázásának reményében kereshetjük. Ezek közül a két
legfontosabbnak a Magyar Ipari Kereskedelmi Bank és az 1886-ban megalapí tott Királyi
Postatakarékpénztár bizonyult. A korban sem megszokott jelenségként jelentek meg a kor értékí télete
szerint t keer s nagybankok, kereskedelmi vagy befektetési bankok. Ezek az adott környezetben
biológiai hasonlattal élve allelopatikus hatást fejtettek ki és ez meger sí tette ill. meggyorsí totta az
életképtelen, kis t keerej  hitelintézetek piacról való kivonulását. Az el  logikából következ en,
lényegében funkcionális banki szerepet betöltve, eleve konkrét tevékenységi körre alapí tották ezeket.
A röviden Iparbanknak nevezett bank els sorban az ipari beruházások finanszí rozására jött létre és
nagy volumen  (napjainkban projektnek nevezett) és sokszor éppen ezért állami infrastrukturális
hozzájárulással is kiegészí tett iparfejlesztési, üzemépí tési célokat finanszí rozott. A
Postatakarékpénztár megalapí tására a bankközi fizetési forgalom rugalmasabbá és gyorsabbá tétele
miatt volt igény; mintegy giro-bankként m ködve a pénzügyi tranzakciók id igényének csökkenését
segí tette el – ezek pedig közvetetten a hitelezési tevékenység b vüléséhez (is) vezettek. Ehhez a

vüléshez azonban az is szükséges volt, hogy a válság után talpon maradt bankok t keerejüket
jelent sen megnöveljék és üzletpolitikájukat rugalmasabbá tegyék: bár a részvényesek nem
preferálták igazán a kockázatos ügyletek banki finanszí rozását, azonban az elvárt nyereség-, illetve
osztaléknövekedéshez egyrészt ebben az irányban kellett haladniuk, másrészt egyéb finanszí rozási
célok felé kellett „nyitniuk”. Ezt az új befektetési és hitelezési alternatí vát a kiegyezést követ  mintegy
hét évben a vasúti fejlesztések jelentették. Az 1870-es évek közepét l az 1900-as évek elejéig
mindenképpen a jelzálogüzletek domináns növekedése volt a jellemz  [Katus, 1978.]. Az 1880-as
évekre a magyar bankok zömében a meghatározó nagyságrend  t keemelések és a jelentékeny
tartalékok képz dését lehetett megfigyelni. Erre a tartalékolásra egyrészt lehet séget adott a kedvez
gazdasági klí ma biztosí totta banki aktivitás, másrészt viszont a bankválságok elkerülése érdekében, az
üzleti tevékenység diverzifikálásához szükséges is volt (ld.18-19.sz.ábrák).

18.sz. ábra     19.sz. ábra
              Aktí v üzletágak 1880. Aktí v üzletágak 1895.

Mint a fenti ábrákból is látszik, a korabeli pénzintézeti beszámolók általános vonása, hogy mí g a
kiegyezéskor a hitelintézetek forrásainak 74%-át folyószámlabetétek képviselték, addig 1880-ban már
58%-os részesedése volt a takarékbetéteknek. 1895-re a teljes forrásszerkezet egyértelm  gearing-
növekedést jelez: a források 41%-át takarékbetétek, 22%-át záloglevelek és 16%-át folyószámlabetétek
tették ki.
A banki hitelezés kedvez  szabályozási és gazdasági környezetét jelzi, hogy a hitelintézetek
összesí tett mérleg szerinti nyeresége 1880-tól 1895-ig több, mint 280%-kal emelkedett.
Amennyiben ugyanezen kimutatások alapján az aktí v banktevékenység üzletági megoszlását elemezzük,
láthatóvá válik, hogy abban a hosszú lejáratú jelzálogkölcsönök és a váltóleszámí tolások dominanciája
alakult ki.
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Ennek a korszaknak további jellegzetessége a bankok integrációjának, a versenyhelyzetnek és a korabeli
polarizációnak a kialakulása.134 A magyar bankrendszer történetének 1890 után az els  világháborúig
tartó majdnem két évtizedét a töretlen fejl dés jellemezte. Ezt a prosperitást táplálta az általános
gazdasági stabilitás és a kiegyensúlyozott növekedés – a magyar gazdaság ipari hátrányának
ledolgozása ebben az id ben nagyon nagy lépésekkel haladt el re; a pénzforgalom terén a fejlesztések
eredményeként el rehaladt a számlák közötti ügyfélátutalások szerepének a növekedése: a
Postatakarékpénztár giro-szervezésével az 1800-as évek közepén tapasztalt elenyész  részesedéséhez
képest az 1910-es évek elején a pénzforgalomnak mintegy 44%-45%-át már a számlapénzforgalom
képviselte. Ez az általános fellendülés természetesen a t zsde újjáéledését is maga után vonta, ez
viszont a gründolási láz (bár a korábbiaknál kisebb mérték ) növekedését is jelentette. A  bankok
eszközei között növekedett a jelzáloghitelek aránya (els sorban hosszú távra), mí g a rövid futamidej
aktí v üzletágak között a váltóleszámí tolás és a folyószámlahitelek szerepe volt meghatározó (ebben az
id szakban jelent meg a mai önkormányzati hitelezés „el dje”, a községi hitelezés is).
A hitelezési kényszer és a verseny velejárója volt, hogy a takarékpénztárak portfoliójában is növekv
szerepet kapott a fejlesztések hosszú távú finanszí rozása135 – ez azonban a nem adekvát lejárati
összhang ellenére sem vezetett önmagában jelent s problémákhoz. A probléma másik és eddig nem
megfelel  mértékben hangsúlyozott dimenzióját mind a hitelezési, mind a hitelrendszer szint
strukturális dinamizmus hiányában látom. A kereskedelmi bankok eddig az id pontig számí tott mintegy
ötven éve alatt a váltó-, jelzálog és folyószámlahitel üzletág volt domináns és nem történt meg az
extenzí v szemlélet  növekedésr l az intenzí vre való átállás: ez egy olyan társadalmi környezetben, ahol
1850- l 1900-ig mintegy 40%-os népességemelkedés következett be, nem lehetett elégséges.
Természetesen vita tárgyát képezheti, hogy milyen arányokat tekintünk egészségesnek, hiszen ebben az
id szakban
• a banks ség mutatója (az összes pénzintézetet figyelembe véve) 1909-re elérte a 0,9-es értéket;136

• a comparative financial ratio Magyarországon 1913-ra 170%-os volt (Nyugat-Európában ez 30-
50% között mozgott ekkoriban), de már az általunk vizsgált id szakban is 100% körül mozgott.

6. Háborús bankrendszerünk jellemz i: a háborús finanszí rozás
6.1. Az I. világháború hatása a hazai bankpiaci struktúrára

Miel tt a szabad magyar bankrendszer második nagy megrázkódtatását és  válságszakaszát
bemutatnám, fontosnak tartanám bemutatni a kutatásaim eredményeként számomra kirajzolódó, egy
lehetséges banktörténeti modellt. Ennek a modellnek az újdonságtartalmát az jelenti, hogy a
banktörténetet nem egy dimenzióban szemléli, hanem párhuzamosan mintegy blokkokba
csoportosí tva csoportosí tja a hitelintézeti rendszerünk meghatározó id szakait. A modell
természetesen nem kizárólagos, hanem viszonylagos: más kutató számára létezhetnek más szempontok,
amelyek alapján más történeti modellt lehet felállí tani.
A fenti banktörténeti modell három dimenziót alkalmaz:
• a kapcsolódást hangsúlyozó dimenzióban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a hazai bankrendszer

nagyon sokáig politikai és gazdasági szempontból is korlátokkal küszködött –mí g 1836-1867-ig az
osztrák gazdasági elszigetelés következtében nem volt fejl dési alternatí va, addig a kiegyezést
követ  években éppen ez a kapcsolat teremtette meg az alapot a hitelélet kibontakozására, hiszen a
magyar t keakkumuláció nem ért el olyan szintet, ami lehet vé tett volna egy biztos gazdasági

134 Mint látható, a kis hazai piacon osztozó nagy számú banki versenytárs gerjesztette polarizáció nemcsak
az 1990-es évek Magyarországára jellemz  jelenség.

135 Felmerülhet az olvasóban, hogy hol van már az altruista takarékpénztári filozófia!? A
nyereségérdekeltség egyedüli üzletszervezési elvvé válása a KHM szemléletbe ágyazott kiindulási
altruista elképzeléseket megszüntette. A nagyobb baj azonban az, hogy nem sikerült egy konszolidáltabb
tualjdonosi szemléletet sem megvalósí tani és egyeduralkodóvá vált a spekulatí v szemlélet.

136 Ennek az értéknek a nagyságát úgy érzékeltethetjük, ha jelezzük, hogy ez a mutató 1997. év végén kb.
0,3 volt.
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kapcsolat nélküli bankfejl dést; ez a konjunkturális id szak a biztos piaccal és kapcsolati t kével
segí tette el  a külföldi t ke beáramlását ebbe a szektorba;

20.sz.ábra
Válság-bankmodell

.
• a következ  fejl dési szakaszban azonban mindezidáig egyedülálló függetlenség bontakozott ki a

hitelintézeti szegmensben: mind el tte, mind utána a külföldi t ke tekinthet  a meghatározó és
determináló tényez nek a bankfejl désben, mí g ebben a szakaszban (ami nagyjából a
századfordulótól a két világháború közti aranykorszakig tart)137 ez egy olyan id intervallum, amikor
a bankrendszerben a külföldi tulajdoni hányad (saját t kére vetí tve) 20% alá csökkent (ebben a
tekintetben nagyon hasonlí t a fejl dés kezdeti szakaszára), azonban a hazai tulajdon meghatározó
szerepe nem volt a hitelezési aktivitás és a monetarizáltság kárára; ennek okát alapvet en majd a
harmadik modellben találhatjuk meg, nevezetesen a banki szignifikáns részvénytulajdont a
meghatározó ipari vállalkozásokban; ebben a dimenzióban a következ  szakaszt az
állam(mono)banki rendszer kiépí tése jelenti a „banki rendszerváltásig”, amely esetünkben nem felel
meg sem az 1987. évi kétszint  bankrendszer létrejöttét jelz  dátumnak, sem az általános
értelemben vett gazdasági rendszerváltásnak –én inkább a bankprivatizáció zömét produkáló 1995-
96. id szakra datáltam azt, mivel a bankrendszer szempontjából ebben a dimenzióban ezt tekintem
releváns fordulópontnak;

137 Ennek nem mond ellent az 1929-31-es gazdasági válság okozta recesszió sem, hiszen nem ez alapján
végeztem el a csoportosí tást. Megjegyzend  az is, hogy a világválság hatása a magyar bankpiacot csak
kevésbé érintette, mint a fejlett bank- és t kepiacokat.
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• a második banktörténeti dimenziót a válságmodell képezi: azt hiszem jelen dolgozatból azok
számára is nyilvánvalóvá vált, akik a bankrendszerünk történetével nem foglalkoztak még
mélyrehatóan, hogy a bankfejl désünk egy hosszú távú életgörbével ábrázolható, mely ismétl
három életszakaszra bontható (konjunktúra, stagnálás és recesszió); ennél a korszakolásnál csak a
metodológiai kérdés lehet dönt , nevezetesen, hogy mit azonosí tunk válságként:
meghatározásomban minden olyan szakaszt összefoglalóan ebbe a kategóriába lehet sorolni, amikor
a bankrendszer aggregát teljesí tménye (melynek közelí tésére a monetarizáltsági fokot és a
hitelintenzitást vettem számí tásba) a korábbi id ponthoz képest 10%-osnál nagyobb mérték
visszaesést produkált. Ebb l a szempontból, megí télésem szerint, a banktörténetben eddig a
publikációk által nem vizsgált kategorizálás érdekes következtetésekre ad lehet séget
(megengedem, hogy a kategorizálás értékhatára is er teljesen szubjektí v, azonban ennek sem
alakult még ki az adekvát és általánosan elfogadott szakmai konszenzusa; megí télésem szerint a
bankválságok történeti feldolgozása, csoportosí tásuk és okaik empirikus feldolgozása egy önálló
kutatási témaként is elfogadható, hiszen egy-egy ország leí ró jelleg  bankválság tanulmányai már
megszülettek138, azonban regionális vagy nemzetközi szint  tanulmányokról nem tudok; ezt alapul
véve én jelen doktori értekezésben a fenti kategorizálást alkalmazom a továbbiakban): A
hitelintenzitási mutatóm által definiált banktörténeti grafikon azt jelzi, hogy a kereskedelmi bankok
jelenleg nem töltik be teljes érték en azt a pozí ciót és szerepkört, amelyet eredetileg a magukénak
tekintettek, azaz a hitelezés megközelí t en sem olyan  mérték , mint az az általam aranykorszaknak
nevezett id szakban volt.

A másik meglep  következtetés, hogy bár az egyszint  bankrendszer 43 éve alatt a kereskedelmi
bankokat hivatalos pártideológia miatt szorí tották ki a t ketranszformációs szerepkörb l, azért
az állami pénzek meghatározott célra intermediáló monopol állambank-szisztéma (mely
természetesen í gy az állam meghosszabbí tott kezeként rendkí vül alkalmas volt kontrollszerep
betöltésére is) keretén belül is a maihoz hasonló szint  hitelintenzitást produkált a korszak, illetve
állí tható, hogy annak növekedése volt megfigyelhet  (ld.21-22.sz.ábrák). Az igazi töréspontok ez
alapján ebben a modellben a számí tás alapján a nagy politikai és gazdasági válságokkal érthet  módon
szoros korrelációt mutatnak.
Az érdekes az, hogy az állami pénzek csatornájaként a bankrendszer a szakért k általánosan elfogadott
- de eddig kell  módon alá nem támasztott -  vélekedéséhez képest viszonylag magas szint  aktivitást
mutatott és a rendszerváltás, illetve els dlegesen a cs dtörvény következtében lezajlott
teljesí tménycsökkenés után csak fokozatosan éri el ismét azt a szintet.
Ennek  megí télésem és kutatásom alapján két oka van:
§ egyrészt a bankok teljesí tményét nagyban befolyásolja a bankprivatizáció óta eltelt id szak kisebb-

nagyobb válságjelenség-sorozata,
§ másrészt  (mint azt az utolsó fejezetben bemutatom) hazánknak az a jelensége, hogy az aggregát

banki teljesí tmény, illetve hatékonyság szignifikánsan a bankprivatizáció óta eltelt id vel, illetve
adekvátan a külföldi tulajdonosok helyi piacismereteinek kialakulásával függ össze.

Térjünk vissza azonban banktörténetünk bemutatásához. A hitelintézeti rendszerünk
-a válságmodellünk által meghatározott- harmadik nagy válságát érjük el az I. világháború korszakával.
Már a világégés kitörése el tti id szak rendkí vül kedvez tlen volt a bankrendszer számára.

21.sz.ábra
Hitelintenzitás alakulása 1842-1998. között

138 Ld.pl. a BIS konferenciáját a bankválságok jelenségér l. A konferencia publikálására a BIS Policy
Papers No.9.kiadványában került sor. A tanulmánykötet számos jelent s bankválságot túl- és átélt
ország bankrendszerét mutatja be és megkí sérli azonosí tani is azok kiváltó hatásait valamint a kezelési
módszereket. Külön érdekességgel bí r Hawkins-Turner tanulmánya a lehetséges közös okok
keresésér l. Végkövetkeztetés: igenis vannak általános el zetes figyelmeztet  jelek és ennek lennének
preventí v kezelési módjai is, azonban az üzleti élet nyereségérdekeltsége és az általam TSZM-nek
nevezett szemléletmód nem teszi lehet vé ennek elismerését egészen addig, amí g a problémák
kí vülr l is érezhet  bankválság formájában felszí nre nem kerülnek.
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Az állam, mint potenciális és biztos megrendel  megsz nt a bankok számára egy megnyugtató
pont lenni és energiáit egyre inkább a hadiipar és a pénzügyi szegmens szabályozására
irányí totta.
Az emberek nagy része érezte, hogy valami hamarosan történni fog; ez természetesen minden társadalmi
rétegben, s t minden emberben másként tudatosult, illetve az eseményekhez másként viszonyultak,
azonban a gazdasági folyamatoknak semmiféleképpen sem kedvezett. A giro-rendszer egyre kevésbé

ködött, az el relátó befektet k számlapénz és állami papí rok helyett devizát, illetve konkrét
kincsfelhalmozó eszközként aranyat keresett, illetve megkezd dött a likvid vagy azzá tett vagyon
kiáramlása az országból. A háború kitörését követ en éppen ezért egészen 1915-ig fizetési
moratóriumot rendeltek el, amely alapján a pénzintézetek nem voltak kötelesek a 200 koronán felüli
betéteket kifizetni.
A gazdasági és hitelélet visszaesését, ezen túlmen en, két tényez  befolyásolta:
• a t zsde bezárását követ en az árfolyamok nem voltak követhet ek, illetve ellen rizhet ek
• a hadigazdálkodás térnyerése következtében a bankoknak egyre nagyobb mértékben az állam

pénzügyi kiadásait kellett fedezniük: ez közvetlen és ún. hadikölcsön formájában jelentkezett.
Megfigyelhet , hogy a forrásgy jtés egyre dominánsabb formájává a hadikölcsön-gépezet vált.
A háború folyamán nyolc ilyen akcióra került sor, mely akciók sikerességének több oka is volt:
• az erre a célra felhasznált betétekre vonatkozóan a fizetési moratóriumot rendszeresen és

ideiglenesen feloldották;
• az í gért nagy mérték  hozamban és egyébként a nyertes háború utáni kedvez  helyzetben való

bizakodás.

A háborús id szak hitelintézeti rendszerre való hatása modellem szerint az állambanki
korszaknak feleltethet  meg. Ezt éppen ezért a válság-modell második blokkjában olyannyira
integráns résznek éreztem, hogy nem is helyeztem azt külön blokkba: végül is az ezt megel  mintegy
10 évben is állami dominanciáról beszélünk139, igaz, hogy addig az közvetlen piaci befolyásolás
révén történt és a megrendelések biztosí tásán túl nem konkretizálódott az állami tulajdon
kiépülésében; az általam most vizsgált háború el tti, illetve háborús korszakban az állam saját bankot
is alapí tott: ez a Pénzintézeti Központ volt, amely neve a bankrendszerr l foglalkozó szakért k és
kutatók számára ismer sen cseng. Ez azért van, mivel a PK 1916-tól kezdve mindvégig állami bankként
az állami befolyásolás eltér  intenzitású eszköze volt. A befolyásolás másik két eszköze a háborús
jogszabályalkotás és a hadikölcsön gépezet volt; az állam biztosí totta a banki monopolrendszert, hogy
azt saját forrásszerzési céljaira használhassa (törvényileg szabályozták mind a banki m ködést,
alapí tást, mind a forrásszerzési lehet ségeket (hadikölcsön); ez a gyakorlatban az els  hazai zárlati
intézkedéseknek felel meg). Ez a szabályozási lehet ség természetesen az állam hatalmának a
bankrendszerre való kiterjesztésével volt elérhet , amikor a bankrendszerben való forrásallokáció
meghatározott cél érdekében és már nem önkéntesen történik. Ez azonban nem tekinthet  egyedi
jelenségnek a hazai banktörténetben. Ezt a célt egyértelm en szolgálta az 1916. évi XIV. tc. is, amely
1919 januárjáig megtiltotta új bank alapí tását Magyarországon. Ilyen er teljes és drasztikus
beavatkozásra egészen a szocializmus id szakáig nem volt példa a kereskedelmi bankok hazai
történetében, ez pedig korlátozta egyben a kihelyezési lehet ségeket is; bár a fizetési moratórium az
újonnan elhelyezett betétekre nem terjedt ki, azonban ezen addí cionális források sem tették lehet vé a
hitelaktivitás b vülését.

22.sz.ábra
A háború utáni bankrendszer f bb mutatói

139 A válság-modellben nem bontottam külön az állami paternalizmus szubjektí v formáit; itt jegyezném
meg, hogy megí télésem szerint erre a fajta paternalizmusra mindenképpen szükség volt és annak
hasznosságát jelzi a kereskedelmi bankok meger södése. Hátrány volt ugyanakkor, hogy a bankok
mintegy „rászoktak” a kis er feszí téssel nagy és biztos üzletek adottságára.
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A háború végs  stádiumában egyre pregnánsabban jelentkez  hatások, a vesztes háborút követ
társadalmi feszültség és a zavaros állapotok nem kedveztek a bankrendszer m ködésének. Ekkor jött
létre közös érdekképviseleti szervük, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE), amely kés bb
is jelent s szerepet töltött be a pénzintézetek között, azonban abban az id szakban csak egy er tlen
érdekérvényesí tési kí sérletnek volt tekinthet .
A TÉBE kereskedelmi bankrendszerünkben terminális szerepet töltött be, mely a PK-val közösen jelent s
nagyságrend  kapcsolati t két és humán er forrást halmozott fel, mely hasznosulása azonban csak a
kés bbi, kedvez bb korszakban mutatkozhatott meg.

6.2.  A két világháború közti id szak sajátosságai

Magyarországon a Tanácsköztársaság kikiáltása és annak id szaka a válságmodellünk következ
állomása; ezt a szakaszt azért tartom célszer nek kicsit részletesebben is bemutatni, mivel egyrészt
alapvet  etalonként szolgált az 1946-os folyamatoknak (az pedig a mai pénzintézeti rendszerben máig
tartóan érezteti hatását) másrészt az els  olyan recessziós id szak a banktörténetünkben, amikor a
visszaesés tervezett (szándékos) lépések eredménye, nem pedig küls  gazdasági extenzí v hatások
ered je. Fontos ez az id szak azért is, mivel negyven éven keresztül a pártideológia által eltorzí tott
szemszögb l ábrázolták azt és felmagasztalták annak lépéseit.140

A Tanácsköztársaság megalakulásakor deklarált szándék volt a bankpiac szerepl inek kordában tartása
és állami felügyelet alatti ellen rzése. A bankokat társadalmilag tartották felel snek a kialakult
kamatszí nvonalért, a kialakult bankosztottságért; másrészr l viszont a Tanácsköztársaság vezet inek
mindenképpen kézben kellett tartania a pénzforgalmat és a saját céljaihoz igazí tania a forrásszerzési
hálózatot. Mindez persze a szóhasználatban is fokozatosan vált az enyhébb és diplomatikusabb
formából egyre közvetlenebbé: eleinte a bankrendszer szocializálása  volt a kulcsszó, melyet aztán
felváltott a konkrét állami felügyelet és az államosí tás jelszava. Els  lépés értelemszer en a budapesti
bankokra és azok Pest megyei hálózatára terjedt ki (a határszéleken ugyanis nagyon kaotikusak voltak az
állapotok; a háború utáni terület-elcsatolások, új nemzetállamok, valamint a két részre szakadt ország
miatt a központosí tási és egyben államosí tási kí sérleteknek a határszéleken és általánosságban csak
kicsi volt a hatása) azonban már ezzel is igen jelent s érdekeltséget és befolyást szerzett a
bankszektorban (ld.a 23.szábrát). A fentiekhez, illetve az ábrához megjegyzésként kí vánkozik, hogy
ezek az arányok nem tükrözik az aktivitási mutatókból általában kikövetkeztethet  hatásokat. Ez
a második olyan id szak a magyar banktörténetben, amikor nem állnak rendelkezésre
megbí zható adatok (az els  a kezdetekre datálható -azonban már ekkor több információ volt 1919-re
vonatkozóan, mí g a harmadik a szocialista bankrendszer teljesí tményének értékelése), azonban
publikációkból tudjuk, hogy a hitelaktivitás nagyon lesz kült.

23.sz.ábra
Állami részesedés alakulása a vizsgált id szakban
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Az állam átvette a hitelezési funkciókat és állami szempontok, keretek között a bankok
folyósí tották a megfelel  cégeknek a megfelel nek í télt célokra a hiteleket. A budapesti bankoknak
az ún. revizori rendszer által szelektált hitelkérelmeket kötelez en be kellett fogadniuk és érdemi bí rálat
nélkül a hitelt ki kellett elégí teni. Az olyan banki szempontok, mint a hitelcél realitása, a megtérülési
esélyek, a hitelképesség, illetve a fedezettségi szint, a reális jogi biztosí téki rendszer kialakí tása
másodlagos szemponttá váltak. Értelemszer en a banki alkalmazotti gárda ilyen politikai körülmények
között nemigen mert ellentmondani, mindössze néhány helyen történtek kí sérletek a kiutalások
lassí tására141.
Természetes, hogy ennek nagyon gyorsan az lett a következménye, hogy a vállalatok, melyekben az
állam szerzett meghatározó befolyást, illetve ahol üzemi bizottságok vették át az irányí tást, akadály
nélkül eladósodhattak és lényegében egy év alatt felélték tartalékaikat. A kérelmek egyre rövidebb
id közönként követték egymást és hamarosan a pénzügyi Népbiztosság elrendelte a bankoknál zárolt
magán- és céges betétek hitel-kielégí tésekre való felhasználását is.
A bankrendszerrel kapcsolatos elképzelés az volt, hogy azok a cégek fokozhassák termelésüket, amelyek
a Tanácsköztársaság hadi- és termelési céljait biztosí tják, illetve amelyek nem magántulajdonban
vannak. Mí g önmagában az állam térnyerése, illetve beavatkozása a gazdaság preferenciális
célrendszerébe indirekt eszközökkel „természetesen” már korábban is jellemz  volt, azonban a
Tanácsköztársaság hitelintézeti rendszere ott és akkor vált kezelhetetlenné, ahol és amikor a
hitelek jogosságának és realitásának sz pontjain olyan emberek határoztak, döntöttek, akik
nem banki szempontokból kiindulva hozták meg a döntéseiket és akik ehhez semmiféle
el képezettséggel és prudenciális indí ttatással nem rendelkeztek. Mint már emlí tettem, a
kérelmeket nem a kereskedelmi bankok és az egyéb hitelintézetek bí rálták el és f leg nem üzleti
szempontok alapján. A hitelkérelem, mint input jutott be a fent ábrázolt automatizmusba, majd
amennyiben az állami szempontoknak megfelel nek í téltetett, úgy konkretizálódhatott hitel formájában.
A folyamatban, mint látható, egyetlen érdemi szerepl ként a bank hiányzik. A hitel fogalma a
szisztémában deplaszí rozottnak t nik, hiszen reálisan annak visszafizetési kötelezettségével is csak
egyre kevesebben számoltak. A hitelkérelmeket véleményezte az Üzemi Bizottság,  a pénzintézeti
megbí zott és  a pénzintézeti revizor, de a banki szakért  ebbe a folyamatba nem szólhatott bele. A
banknak egyszer en csak a hitel pénzügyi lebonyolí tására szorí tkozott a szerepe (vegyük észre, mennyi
párhuzamot fedezhetünk fel a majd 30 évvel kés bb megindí tott bankátszervezéssel. Ami ekkor kí sérlet
szintjén maradt, az 1950-es években már meg is valósulhatott. Hogy mennyire értelmetlennek t nik a
bankrendszer átalakí tására tett próbálkozás, azt jelzi az a tény is, hogy ezen id szak alatt a
határvidékeken egyáltalán nem hajtották végre az intézkedéseket, vidéken szintén alig volt hatása a
rendelkezéseknek, mí g Budapesten összességében ezen id szak alatt megsokszorozódott a

140 Ld. a téma alaposabb tanulmányozása érdekében Berend.T.-Ránki [1972] igen átfogó alapm vét. Ez a
könyv azért is rendkí vül fontos tájékozódási alap, mivel a kor szellemi irányvonalához képest
rendkí vül korrekten, ideológiától viszonylag mentesen értékeli a vizsgált témakört.

141 Mint sok minden más, a revizori modell sem magyar találmány volt, a korszak bankrendszerrel
kapcsolatos elképzelései nagyban hasonlí tottak az ún. szovjet bankstruktúrális modellre. Ezzel
kapcsolatban ld.pl. Levcsuk[1977.].
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hitelkiáramlás volumene. A Tanácsköztársaság elméleti hitelmechanizmusát a következ , 24.sz.ábrában
kí séreltem meg összegezni és ábrázolni.

24.sz.ábra
Tanácsköztársaság hitelrendszere

A hitelintézetek között kiemelt szerepe volt az OMB-nek és a PK-nak, mivel mintegy bankok feletti
bankként a teljes állami befolyás alatt álló bankrendszert felügyelhették és a hagyományoknak és a
törvényi szabályozásnak megfelel en a nem állami bankszegmens felett is felügyeleti jogkörrel
rendelkezett. Az OMB els dleges funkciója fokozatosan és egyre inkább a kialakuló vállalati
finanszí rozási deficitek kezelése lett. Ebben a szerepkörben foglalkozott az emisszióval és kí sérelte
meg a Tanácsköztársaság külföldi pénzügyi és hitelkapcsolatait kiépí teni (az ország ugyanis a
forradalom kitörését követ en gazdasági elszigeteltségbe került és saját magának kellett volna
megteremtenie és biztosí tania egy összeomlás szélén lév  gazdasági rendszer finanszí rozási alapjait).

A PK funkciója els dlegesen a bankok felügyelete és kontrollja lett volna, melyet azonban a korábban
felsorolt okoknál fogva csak rendkí vül korlátozottan és kis hatékonysággal tudott csak ellátni.
Egészében véve a pénzintézeti rendszer a teljes szétesés és anarchia állapotába került. A cégek
közvetett és a hitelintézetek közvetlen pénzügyi eszközökkel való ellátása a Pénzintézeti Központ (PK)
hatáskörébe tartozott. A hiteligények hamarosan olyan mértékben megn ttek, hogy a PK a saját
forrásokon túl más vezet  kereskedelmi bankoktól is átvett (diktatórikus forrásszerzés) pénzeszközöket.
Ez a pénzeszköz-átvétel viszont egyszerre járt maguknak a kereskedelmi bankoknak a tönkretételével,
másrészt a bankokba vetett befektet i bizalom megrendülésével. Más kérdés, hogy a nagy budapesti
kereskedelmi bankok ebben az id szakban is számos úton-módon megkí sérelték a fenti intézkedések
megakadályozását, ami a Horthy-korszak idején nagyban hozzájárult a hazai bankrendszer
viszonylagosan gyors talpraállásához is.

25.sz.ábra
A Tanácsköztársaság bankstruktúrája
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A fenti 25.sz.ábra a Tanácsköztársaság bankrendszerét142kí sérli meg vázlatosan ábrázolni. A fentiekben
elmondottak alapján is úgy vélem, hogy nyugodtan kijelenthetjük: a Tanácsköztársaság  rövid id szaka
a teljes hitelintézeti rendszerre és a számunkra legfontosabb kereskedelmi banki szegmensre is
sokáig kihatással lév  következményekkel járt. Azon magánszemélyekt l, akik idejében nem
menekí tették külföldre megtakarí tásaikat és likvid eszközeiket, el ször zár alá vették azokat, majd
pedig már a látszattal sem tör dve egyszer en szocializálták és az állami cégek forrásszükségleteire
fordí tották. Ugyaní gy rosszul jártak a vezet  budapesti kereskedelmi bankok is;  esetükben a PK
pénzügyi megtámogatása nem hitel formájában történt, ami még adott volna valamiféle esélyt a
pénzügyi megtérülésre, hanem támogatás, illetve t ke-hozzájárulás formájában. A Tanácsköztársaság
azzal, hogy államosí totta az OMB-t és mint már jeleztem, ellen rzése alá vonta a hitelintézeti rendszer
egy meghatározó hányadát, még nem biztosí totta az állami szempontok teljes és megfelel
érvényesí tését. Elindí tották tehát a hitelezési rendszer átalakí tását is.  Ennek lényege, az én
meghatározásom szerint, egy kevert hitelrendszer lett, melynek legfontosabb jellemz i:
(a) egy abszolút szétdarabolt bankpiac semmiféleképpen nem felelhetett meg erre a célra, ezért a

hitelintézetek egy meghatározó hányadát felszámolták, illetve er szakosan beolvasztották a kijelölt
pénzintézetekbe (ezek a vezet  nyolcak közül kerültek ki);

(b) a rendszer alapja egy oligopol bankstruktúra lett volna, ahol az egyes hitelintézetek funkcionális
elven és szigorúan körülhatárolt feladatkörök alapján m ködtek volna;

(c) bevezették volna a kötelez  bankválasztás intézményét az egy bankszámla szisztémára épí tve,
hogy elvileg kontrollálni lehessen a pénzforgalmat;

(d) a rendszer ezenkí vül ismét felszí nre hozta a bank szerepének degradálását: a bank egy olyan
értelmetlen, szerepét vesztett pénzügyi intézménnyé vált, amely semmiféle érdemi döntést nem
hozhatott (ez abból a szemléletb l származott, amely a banki versenyt és profitot tette felel ssé a
cégek gazdálkodását terhel  hitelekért, nem pedig fordí tva, a cégtulajdonosokat, amelyeknek nem
volt elegend  likvid forrása a hitelek kiváltására).

Minthogy e pénzintézeteknek jelent s érdekeltségük volt a kisebb bankokban, a rendelet közvetve ezekre
is hatott.  Az egyéb kisebb budapesti és vidéki bankokra az államosí tást, illetve az ellen rzést rövid
id vel kés bb, folyamatosan terjesztették ki. A bankrendszer szétzilálásának következ  lépcs jét -
megí télésem szerint- a bankrendszerben rzött magánvagyonoknak és céges forrásoknak a
szocializálása jelentette. Ebben a tekintetben meghatározó volt a betétek és folyószámlák zárolása.
A magáncéllal elhelyezett megtakarí tási formákról csak meghatározott mértékig lehetett kifizetést
teljesí teni, majd azokat teljes egészében az állami vállalatok finanszí rozására használták fel. Ennek
mértékét jól jelzi, hogy publikációk szerint az államosí tott betétek összege mintegy 8,0 milliárd korona
volt, mí g pl. 1914-ben a háború el tti korlátozásokkor elhelyezett betétvolumen 4,5-5 Mrd koronára volt
tehet . A bankrendszer 1919-20-ra teljesen összeomlott és funkcióját már nem volt képes ellátni.
Ez az id szak két szempontból is meghatározó volt:
§ egyrészt egy jelent s mértékben külföldi részvényt kével m köd  bankrendszer összeomlását

generálta,

142 A Tanácsköztársaság bankrendszere a funkcionalitás elvére épült, de meg kell jegyeznem, hogy a 25.sz.
ábrán felrajzolt modell jórészt hipotetikus, mivel ténylegesen és egészében soha nem valósult meg.
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§ másrészt az ország területének drasztikus csökkentésével a bankrendszer addigi kapcsolatait,
hálózatát rombolta szét. Ennek illusztrálására megfelel nek találom a MÁH m ködésének
bemutatását, amely külföldi tulajdonosi körrel megalakulásától kezdve meghatározó szerepet játszott
a hazai hitelintézeti rendszerben. Modellfeltevésem az összehasonlí thatóság érdekében nagyban
hasonlí t a majd a kétszint  bankrendszernél alkalmazandóhoz. A modellspecifikáció során a
mesterségesen, a mérlegadatok felhasználásával kialakí tott relatí v mutatóértékeket használtam fel.
A Magyar Általános Hitelbank azért is megfelel  egy ilyen rövid vizsgálatra, mivel nem csak a
korszak meghatározó pénzintézetér l van szó, hanem megalakulásától kezdve lényegében a
bankrendszer szerepl inek államosí tásáig meghatározó volt a szerepe.

A modellspecifikáció elemei a következ k voltak:
NYMFO = mérlegf összeg arányos adózott (ill. tiszta) nyereség mutatója;
STMFO = saját t ke (alapvagyon) aránya a mérlegf összegre vetí tve;
UKOVMFO = ügyfélkövetelés aránya a mérlegf összegre vetí tve;

Munkahipotézisem lényege, hogy a vizsgált bank m ködési hatékonyságát a NYMFO mutatójának
változásával definiáltam. A bankoknál ugyanis a mérlegf összeg alapvet en releváns
információtartalommal bí r. Magában foglalja a hitelaktivitást és a banküzemi m ködés jellemz it is,
mí g a konkrét hitelaktivitást külön mutattam ki. A mutató kilengését az 1900-as években az állami
megrendelések felfutása okozta.

26.sz.ábra
Hitelaktivitás alakulása 1918-ig

Az (1) modell verifikációjának els  lépése a korrelációs indexek meghatározása, melynek során arra a
megállapí tásra juthatunk, hogy a kiválasztott mutatóértékek között alacsony a korreláció. Ennek okán
arra a következtetésre juthatunk, hogy vagy a mutatókat nem választottuk meg jól, vagy tényleg nem
azonosí tható ill. nem számszer sí thet  tényez k határozták meg a Magyar Általános Hitelbank
hatékonyságának történelmi alakulását. Harmadik feltételezésünk a banktörténeti szemléletmódból
származik: egyáltalán nem kizárt, hogy az egyes években, vagy adott banktörténeti intervallumokban
más-más hatások gyakoroltak effektí v hatást a bank tevékenységére, üzletpolitikájára és a felvállalt
ügyletek kockázati szintjének lefedése is els sorban ezzel függött össze. Látható tehát, hogy mindössze
öt olyan mutatópárt találunk, amelyek között viszonylag gyenge korrelációt tapasztalhatunk. Ezek az
értékek azonban sehol nem érik el a 0,7-es értéket, í gy értékükre számos eseti hatás is befolyással
lehetett. Melyek is ezek a párok? Látható, hogy mindössze az ügyfélkövetelések növekedése mutató van
szorosabb összefüggésben a vizsgált id szak alatt a hatékonyság alakulásával és viszonylag szoros a
korreláció a saját t ke mérlegf összeghez viszonyí tott aránya, az ügyfélkövetelés mérlegen belüli
aránya, valamint ugyanezen arány és a saját t ke növekedése között.
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6.sz.táblázat
A vizsgált id szak alatt a bank hatékonyságát a fenti modell í rja csak le megfelel  szignifikanciával,
ami alapján állí tható, hogy a hatékonyság alapvet en a hitelaktivitástól és egyéb, nem mérhet
tényez kt l függött. Ilyen dummy faktorok lehettek: az állami megrendelések aránya, a gazdasági
környezet turbulenciája, válságpontok (ld. válságmodell).

27.sz.ábra
NYMFO standard mutató alakulása

A banktörténet vizsgálatát a Tanácsköztársaság id szakának hatásánál hagytam abba. A
Tanácsköztársaság és az I. világháború utáni demográfiai és területi változások együttes ered jeként a
hazai gazdaság kapcsolatai teljesen megsz ntek. Ezt egy igen zavaros történelmi és ezzel együtt
gazdasági id szaknak kell tekintenünk, amikor az adott viszonyok nem kedveztek a szabályozott banki

ködésnek. Másik oldalról viszont a háborús károk és a gazdasági veszteségek (területi csökkenés)
következtében a bankrendszer nem is lett volna képes egy még valamilyen szinten elfogadható kockázatú
ügyfélkör kielégí t  finanszí rozására sem.
A 28.sz. ábra mutatja a hitelintenzitás (I.mutató) és a nominális hitelszint alakulása közötti eltérést.
Látható, hogy a jelzett id szakban a nominális hitelszint drasztikusan visszaesett, mí g a
hitelintenzitás kisebb meredekség  csökkenést mutatott, aminek els sorban az addig is alacsony
szint volt az oka. Az I. világháború el tti betétállomány volumennövekedése évente 1900-1913 között
átlagban 300 millió korona fölötti értéket jelentett; 1923-ban ennek  értéke az 500 milliós szint alatt
maradt. Már korábban volt szó róla, hogy a hazai bankrendszer 1867 utáni fellendülésében dönt
mértékben a külföldi t kerészesedés és annak meghatározó mérték vé való növekedése játszotta a f
szerepet.
Mint már láthattuk, a háború következménye többek között az volt, hogy a hazai hitelintézetek
elveszí tették a külföldi hitelintézeti és gazdasági kapcsolataikat; ezt követte a Tanácsköztársaság
szocializációs folyamata, majd a hitelintézeti hálózat nagy hányadának országon kí vülre kerülése. A
korábban meghatározó külföldi részesedés a bankrendszerünkben megsz nt és értelemszer en hosszú
id  kellett ahhoz, hogy egyrészt a befektet i bizalom újra meger södjön, másrészt hogy külföldön is
megfelel  mérték  likvid és nemzetközi viszonylatban is befektethet  (kockáztatható) t ke halmozódjon
fel.
A kereskedelmi bankok helyzete alapvet en rendült meg: egyrészt elveszí tették affiliációs hálózatukat,
ami forrásbevonási képességüket eliminálta, ugyanakkor viszont meghatározó finanszí rozási
centrumként sem m ködtek, hiszen a háború el tti években nem sikerült kiépí teni egy megbí zható
ügyfélbázist, hanem szignifikáns mértékben az állam nagyberuházásaira épí tettek, illetve az
ügyfélkihelyezés kockázatát csökkentették az államilag garantált értékpapí rok vásárlásával.
Ezt a hatást fokozta a potenciálisan fizet képes hitelfelvev k körének drasztikus és drámai lecsökkenése
is.

28.sz.ábra
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Hitelintenzitás és a nominális hitelszint alakulása

Látható, hogy mí g nominális növekedés történt és az szignifikánsnak is tekinthet , addig a
mérlegf összegre vetí tett hitelintenzitás mértéke jelent s elmaradást mutatott. Ennél magasabb ütem
növekedést jelezne a saját t kére vetí tett növekedési mutató, mivel a saját t kevolumen is stagnált.
Érdekes hatás ugyanakkor, hogy a fentiek következtében tisztulhatott meg a magyar bankrendszer és
elérkeztünk egy olyan korszakhoz (1923-1940) amikor a hitelintézeti szegmens dönt en ismét hazai
vállalakozók kezébe került (emlékezzünk rá: erre mindössze 1867 el tt a kezdeti id szakban volt csak
példa, akkor a hitelintézeti rendszer lényegében m ködésképtelen volt); ebb l a szempontból érdemes
hangsúlyozni, hogy mint a kés bbiekben kiderül, ez ismét aranykorszak a banktörténetben: a hazai
tulajdonlás mellett a bankrendszer reálértelemben is növekedni kezdett, fokozódott aktivitása és saját
lábaira tudott állni. Ezt szakí totta meg a II. világháborús hadigazdálkodás és utána az eddigi
legnagyobb megrázkódtatás, a szocializmus állambanki rendszere. A hazai gazdaságot a korabeli
statisztikai kimutatások és publikációk szerint is a külföldi kölcsönök tartották huzamosabb ideig
talpon. Ebbe a finanszí rozásba, mint jegyz k és lebonyolí tók csak a nagyobb múlttal rendelkez
kereskedelmi bankok tudtak bekapcsolódni Magyarországon.
Ez az üzlet viszont rendkí vüli lehet ségeket rejtett magában, hiszen a végfelhasználói oldalon a
nemzetközi kötelezettséget a magyar állam jelentette, mí g a lebonyolí tásban résztvev  kereskedelmi
bankok a tranzakcióért dí jat számolhattak fel, ugyanakkor lényegi kockázatuk nem merült fel. Ez
olyannyira fontos üzletággá vált, hogy minden érdekelt fél versenyzett egymással a nemzetközi
hitelfelvételek növelése érdekében. A beáramló t ke azonban, a visszaemlékezések szerint, csak kis
mértékben lett produktí v projektekre fordí tva, sokkal inkább operatí v ráfordí tásokat és
infrastrukturális beruházásokat finanszí rozott.
Ebb l a szempontból ez az id szak ugyanakkor alapját képezte a kés bbi nagy gazdasági
fellendülésnek. A világháború utáni évtizedben felfokozódott a nagy t keakkumulációt igényl
beruházások volumene. Ilyen nagyberuházások voltak a vasútépí tések, valamint különböz  hazai
monopol iparágak újjáépí tése is.
Az állam gazdasági törvénykezése és rendeletalkotása arra irányult, hogy a hazánkba betelepül
külföldi t kének a versenyfeltételeit javí tsa illetve a konkurenciát lecsökkentse143. Hozzá kell azonban
ehhez tenni, hogy egy ilyen mérték  gazdasági-társadalmi megrázkódtatást követ en ez a fajta
intézkedéssorozat és koncepció hozhatta csak meg rövid távon a gazdaság növekedési pályára való
állí tását144. A hitelintézeti rendszerben ugyanakkor ilyen lélegzet  változások nem következtek be; a
korábbi külföldi részesedés már nem tért vissza ezekben az években. Különböz  politikai-gazdasági
okokból kifolyóan ezekben az években mindössze a MÁH 18%-os részvénycsomagja, az Angol-Magyar
Bank létrehozása, a Magyar-Olasz Bank megalakí tása figyelhet  meg. Fokozódik a bankrendszerünk
német-orientáltsága, melynek jeleként megalakul a Magyar-Német Bank.
A bankalakí tásoknak egyébként ebben az id szakban bevett formájává vált, hogy egy külföldi
hitelintézeti vagy ipari csoportosulás bankot alapí tott vagy felvásárolt egy már m köd  hitelintézetet,

143 Vegyük észre  napjaink és a korabeli gazdaságpolitikai törekvések és irányvonalak közötti párhuzamot.
144 Magyarországon 1881-ben született az els  ipartámogatási törvény, amelyet még több is követett: 1881.

évi XLIV.tc., 1890.évi XIII.tc., 1899.évi III.tc., 1907.évi III.tc. Az ipartámogatás egyrészt a bels  mobil
ke irányát szabta meg, másrészt becsábí totta külföldi t kevolument hazánkba.
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majd azt követ en már ezen bank szerzett újabb kereskedelmi banki érdekeltségeket (napjaink
nemzetközi banki akvizí cióinak zöme erre a sémára épül). A bankszektor a korábban (a századforduló
el tt) már egyszer megismert modellt követve megkí sérelte érdekeltségébe vonni a vezet  ipari
társaságokat és ezáltal elérkezünk a banktörténeti modellünk következ  ipari monopol korszakához.
Ebben az id szakban a bankrészesedések ismét magas szintre jutnak el, azonban ezen belül a külföldi

ke már nem szerzett a jelzett id szakhoz hasonló nagyságrend  dominanciát. Összességében azt kell
mondani, hogy az I. világháború utáni külföldi befektetések volumene nem közelí tette meg azt az
er teljes gazdaságbefolyásoló részesedési szintet, mint a századforduló idején. Ennek megí télésem
szerint alapvet en két oka volt:
(a) a korábbi kapcsolatok szétforgácsolódása következtében a már megszilárdult orientációkat nem

sikerült hasonló intenzitású újabbakkal felcserélni145; egyre pregnánsabb a német érdekkör
vülése, azonban ez egyrészt ekkor még nem olyan er s, hogy jelent s akvizí ciókat tudna

végrehajtani, másrészt er teljes nemzeti ellenállás mutatkozik a hazai társaságok tulajdonosi
körében;

(b) a hazai bankcsoportok meggyengült t kebázisát arra használták fel, hogy az elvesztett
érdekeltségi körbe tartozó területeken ismét meger sí tsék a vezet  hitelintézetek
jelenlétüket; amikor erre már egyre kevesebb esély mutatkozott, elindult a még menthet  vagyon
konvertálása. Ennek során az új nemzetállamok által dominált hitelintézetekben a hazai
hitelintézetek kisebbségi részesedéssel maradtak többnyire jelen.

A külföldi t kebefektetések ebben az id szakban, megí télésem szerint, csökken  szerepet
játszottak a hazai gazdaság élénkí tésében, inkább, mint államadósság keletkeztetésében volt
meghatározó a szerepük. Ebben az id szakban ugyanakkor a hazai bankrendszerben feler södtek a
piacszerzési törekvések. Ez azt jelentette, hogy a háború el tti id szakra hasonlí tó részesedési
arányokat ért el a vezet  hitelintézetek ipari részesedése, koncentrációja és banki hálózati részesedési
szintje. Látható, hogy természetesen ezek az arányok és mutatók ugyan elmaradnak a korábbi pontokban
bemutatott századfordulós arányoktól, azonban egyre fokozódó növekedése révén a nagy gazdasági
válságig annál is magasabb  szintre jutott el. Ez a történelmi tény azt jelzi, hogy az életképes, talpon
maradt kereskedelmi bankok megtalálták azt a lehetséges kiutat, amely számukra egyáltalán reálisan
megoldást biztosí thatott. Meg kell jegyeznünk, hogy ezáltal olyan új fejezetet nyitottak a hazai
banktörténetben is, amelyre addig és azóta sem volt példa (amennyiben a monobank-rendszer id szakát
nem vesszük figyelembe: márpedig annak ilyen szempontú értékelése legalábbis kétséges lehet,
amennyiben a gazdaságpszichológia alapján mondjuk bankpszichológiai szempontból vetjük azt elemzés
alá). Í gy nézve, nem találunk rá ismételt példát a hazai banktörténetben, hiszen a modern
bankrendszerünkben is az „egyszer bb” bankprivatizációs módszer került implikálásra.
Meggy désem, hogy a külföldi szakmai tulajdonosoknak való értékesí téssel szemben akár gazdaság
(bank)pszichológiai szempontból is reális alternatí va lehetett volna az 1989-95-ös id szak alatt a „haute
finance” megfelel  küls , törvényi kontrollal való kialakí tása, amelybe aztán kés bb részben a magyar
állam, részben küls  szakmai tulajdonosok (de csak részben) meghatározott tulajdoni hányadot
szerezhettek volna.

   29.sz.ábra
Részesedések alakulása 1924-ig

145 Megjegyzem, hogy az 1989. évi rendszerváltást követ  évek nagyban hasonlí tottak a fenti korszak
bankrendszerének talpraállásához: akkor is nagy szerepe volt a Magyarországon megjelen  „biztosan”
de legalábbis biztosabban hitelezhet  külföldi beruházóknak, valamint az infrastruktúrális programokra
vállalt állami garanciáknak és kedvezményeknek.
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Ez az id szak az intenzí v növekedés id szakának, illetve azon id szak bevezetésének is tekinthet
abban az értelemben, hogy mind a két általam használt intenzitási mutató határozott növekedést jelzett.
Más kérdés, hogy ez az id szak nem is kedvezett a külföldi részesedés fokozottabb térnyerésének: sorra
születtek a parlamenti interpellációk, amelyek mind a hazai t ke védelmét voltak hivatottak védelmezni.
Kutatásaim szerint azonban a külföldi t ke részesedése és ipari ágazati koncentrációja ilyen
veszélyekkel nem járt – mint a  29.sz. ábra is jelzi, a hivatalos statisztikai adatok szerint 1921-re  a
külföldi t kebefektetések révén elért ipari részesedési mérték nem érte el a 22-22,5%-ot. Az 1867-es
adatokhoz képest illetve a századforduló adataihoz képest mindenképpen látványos visszaszorulás még
az I. világháború el tti értékekhez viszonyí tva is jelentékeny és szemmel láthatóan a hazai

kerészesedés el retörését mutatják. A fenti ábra szerint 1921-re ez az arány mintegy 21%-ra csökkent
és 1924-ben már csak mintegy 15%-os szintet jelentett.

30.sz. ábra
Hitelintenzitás alakulása 1906-25.

A korszak legnagyobb problémáját, megí télésem szerint, éppen ez jelentette a bankrendszer számára: a
hitelkihelyezések  között meghatározóbb volt a rövid távra szóló kihelyezések növekedése, illetve az
eredményt jelent s mértékben a rövid távú ügyletek dí jbevétele generálta. Megjegyzend , hogy ezen a
téren szignifikáns különbség mutatkozik az egyes banktörténeti korszakok között. Azt hiszem
nyilvánvaló az összefüggés: amikor az állam paternalizmusa bármilyen formában megnyilvánult, akkor a
hosszabb távú banki kihelyezések térnyerése figyelhet  meg; amikor a banki környezet bizonytalan
illetve dönt en saját forrásból és saját kockázatukra hiteleznek a kereskedelmi bankok, akkor a rövidebb
id táv válik dominánssá. A 30-33.sz.ábrák a korszakra tágabb értelemben jellemz  hitelaktivitás és
hitelintenzitás alakulását vizsgálják a korabeli statisztikai adatok összegzése alapján (ld.releváns
statisztikai évkönyvek). Az ábrákon jelzett arányok alakulása a már korábban leí rt banktörténelmi
tények ismeretében megí télésem szerint nem meglep . Fontos azonban azt is észrevenni, hogy a háborús
hatások következménye minden esetben egy er teljes bankpiaci növekedés alapjának a megképz dése,
amely társadalmilag szörny  hatásokkal járt, a bankrendszerben viszont lehet séget biztosí tott a
banktörténeti kontinuitás adjunktí v jellegének a megvalósí tásához. Tény ugyanakkor, hogy ezek az
extrém és externális hatások a jól megalapozott és t keer s, akár konzervatí v kereskedelmi bankoknak
is súlyos veszteségeket okoztak és hozzájárultak ahhoz, hogy a  kereskedelmi bankszegmensben
er södhessen az állami befolyás is.

A hivatalos adatokat persze torzí thatná a
gazdaság nemzetközi finanszí rozásának
közvetett hatása is, azonban ezt a
bankrendszert l független tényez ként kezelem.
A bankrendszer hitelintenzitása a
századfordulós értékeket 1925-re már
túlszárnyalta, nem kis részt a lebonyolí tói
szerep következtében. Szerepe volt ebben
azonban annak az általános gazdasági

fellendülések, melynek során évtizedes
lemaradást kellett az országnak behoznia.
A monetarizáltság szintje ugyanakkor messze
elmaradt az 1890-es illetve a századfordulós
értékhez képest.
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Látható, hogy a háború után a monetarizáltsági
szint és a hitelintenzitás közötti viszony a
korábbiakkal ellentétes értéket vett fel.

31.sz.ábra

Monetarizáltság 1890-1925.

32.sz.ábra
Hitelaktivitás alakulása 1913-38.

Ebben az id szakban a külföldi t kebefektetések legpregnánsabb formája pedig a részvénybefektetés
volt. Hosszú lejáratú befektetésekre a háború közvetlen hatására (illetve a szocializálások
következtében) a nemzetközi aktí v t keáramlás nem igazán volt hajlandó.146 Ezt (mint már korábban
volt róla szó) részben általános gazdasági és politikai ered kre vezettük vissza (a politikai illetve
országkockázat igen nagy mértékben megnövelte ebben az id szakban a régiónkba való befektetést –í gy
nem Magyarország-specifikus jelenségr l van szó), részben a meghatározó európai pénz- és t kepiacok
(amelyek pedig a nemzetközi tekintetben vett t kebefektetésekre alkalmas t keakkumuláció addigi
centrumai voltak) pénzpiacainak instabilitására. Az 1920-as évek közepén azonban Európaszerte
gazdasági konjunktúra volt, aminek a hatása egyre inkább érz dött  a magyar bankrendszerben is. Az
1920-as évek második felében ill. a 30-as évek elejét l a hiteléletben határozott trendfordulás
következett be, ami els sorban és értelemszer en a hitelaktivitás, hitelintenzitás növekedésének
megindulásában figyelhet  meg és a gazdasági monetarizáltság szintje is ekkor volt a legmagasabb.
Megjegyzend  természetesen, hogy egy jelent s visszaesés után mindig érezhet  mérték  a gazdasági
fellendülés, ami hatványozottan igaz a magyar kereskedelmi bankszegmensre. A növekedés mértéke
azonban nem volt olyan nagy, amely ellensúlyozhatta volna a korábbi visszaesés mértékét.

33.sz. ábra
Hitelintenzitás 1926-38.

146 Banktörténeti tény, hogy a különböz  gazdasági befolyásoltság id szakában nemcsak kedvez tlen
hatások érték a magyar gazdaságot és ezen belül a bankrendszert. Attól eltekintve, hogy az osztrák
korlátok sokáig késletették a hazai bankpiac létrejöttét, el kell ismerni, hogy a gazdasági fellendülés és
a megfelel  jogi szabályok meghozatalát követ en az osztrák t kebefektetések nagysága már igen
jelent s szint vé vált ill. vonta magával különböz  korokban az angol, francia ill. amerikai

kebefektetéseket is.
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Az 1920-as évek legmegfigyelhet bb jellegzetességeként a külföldi hitelfelvételek alakulását
emlí thetném. Ez a szisztéma, csakúgy mint az 1990-es években az állami belföldi hitelfelvétel, nagy
mértékben kiszorí totta  a bankokat a források potenciális piacáról –más kérdés, hogy abban az
id intervallumban (mint már korábban bemutattuk) olyan mérték  hitelkereslet mutatkozott, amit a
hitelintézeti rendszer által biztosí tott t keakkumuláció nem volt képes kielégí teni. Ezt a folyamatot  a
korabeli szakért k szanálási periódusként határozták meg. Az els  lépéseket természetesen a
népszövetségi kö1csön határozta meg, mivel ez mintegy bizalmat keltett a külföldi befektet kben az
ország iránt. Ezt követ en a kereskedelmi bankok meghatározó tagjai (azaz a legnagyobb öt
kereskedelmi bank, pl. Magyar Általános Hitelbank, Magyar Kereskedelmi Bank, Pesti Hazai Els
Takarékpénztár) a mai szindikált kölcsönstruktúrához hasonló hitelakkumulációs lépésekre határozták
el magukat, ennek ellenére nem vált jellemz vé a hosszú lejáratú hitelek felvétele a bankrendszerben. A
hitelkereslet ennek hatására szétfeszí tette a hitelkí nálat sz kös keresztmetszetét, í gy alternatí v
pénzügyi intermedierekre volt szükség. Erre a legjobb példaként a kötvénykibocsátásokat emlí thetjük:
az 1925. évi ún. városi kölcsönt követte az ún. vármegyei kölcsön, amely már a fellendülés korszakában
jelezte a hitelintézeti szegmensben fokozódó versenyt is. Ebb l természetesen a vezet  kereskedelmi
bankok kerültek ki nyertesen és legtöbbször külföldi pénzügyi csoportokkal közös szindikálás során.

34.sz.ábra
  Hitelintézetek száma 1938-ig

Mindezek hatására az 1920-as évek közepét l er teljes tisztulást figyelhetünk meg a hazai hitelintézeti
rendszerben (ld.34.sz.ábra).  A koncentráció hatására csak az életképes hitelintézetek maradtak talpon;
ezeken belül a kereskedelmi bankok szerepe er södött meg. Ez a tisztulási folyamat odáig vezetett, hogy
a vezet  öt nagybank (kereskedelmi bank) piaci részesedése mind mérlegf összegüket, mind a
hitelintézeti hálózatot, mind a saját t két tekintve igen nagy mértékben megnövekedett. Ez azonban
ebben az id szakban a külföldi t kerészesedés fokozatos visszaszorulásával járt együtt, mely egyrészt
piaci okokra, másrészt viszont a jogszabályi keretekre vezethet vissza.
1929-re a két legmeghatározóbb kereskedelmi bankká a MÁH és az MKB vált. Ezek együttesen az
összes hitelintézeti t ke mintegy 70%-át birtokolták; az els  hat hitelintézet az összes t ke több,
mint 85%-át tette ki.
Ezt a nagy fokú koncentrálódást a hitelintézeti szektor szétdarabolódása és a krónikus t kehiány
segí tette el . Kis t keer vel kis üzleteket lehet csak felvállalni és bankpszichológiailag sokkal nehezebb
a befektet k, a megtakarí tók bizalmát megszerezni. Ezen túlmen en természetesen egy kis t keer vel
rendelkez  bank sokkal kevesebb kockázatot képes csak elviselni és nem tud - elviekben legalábbis -
olyan méret  kedvezményeket adni az ügyfél számára, amilyenre egy nagy bank képes lehet. Ez
különösen, hatványozottan érvényes banki versenyhelyzet esetén -márpedig a hazai bankpiacon (egy
rövid id szaktól eltekintve) mindig er teljes banki verseny volt a jellemz .
Ennek mértékét jelzi, hogy az egy hitelintézetre jutó saját t ke átlagos mértéke az 1913-as 0,61
Mrd peng s értékr l 1938-ra 0,49-es értékre csökkent, mí g az egyes hitelintézetek között a
különbség fokozatosan növekedett. Érdekes megjegyezni, hogy ez a banks ségben nem
mutatkozott meg ilyen egyértelm en, hiszen 1938-ban a bank density ratio mindössze 0,2-es
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értéket képviselt. A következ  35.sz. és 36.sz.ábrák a vizsgált id szak hitelintézeti koncentrációjának
mértékét jelzik.

35.sz.ábra
Hitelintézeti koncentráció 1929.

Az 1920-as évek második felében a külföldi t kebefektetések meghatározó mértékben csak rövid
lejáratú kölcsönök formájában bankkonzorciumok és a magyar állam nevében eljáró bankszindikátusok
közvetí tésével történtek. A közvetlen m köd ke befektetések (FDI) mind az iparban, mind a
bankszektorban igen kis szerepet játszottak csak a magyar gazdasági életben.
A kereskedelmi bankok közül csak a Magyar-Angol Bank alapt ke-emelésében, a Belvárosi
Takarékpénztár t keemelésében, a Magyar Általános Takarékpénztár t keemelésében részesedtek
meghatározó mértékben külföldi bankcsoportok. Ezek együttes hatásaként azonban a külföldi részesedés
mindössze 30% körül alakult.
A koncentráció fenti szintjét a bankszektorban (STOK%) mért növekedéssel és azon belül a külföldi
banktulajdonosok saját t kén belüli részesedésével mérjük. Látható, hogy a meghatározó bankok
koncentrációja a vizsgált id szak végére 50% alá csökkent, mí g az ipari részesedés szintjét is
stagnálónak nevezhetjük.

36.sz.ábra
Koncentráció alakulása

A hitelintézeti rendszer forrásbevonó képessége azonban a vizsgált id szak alatt nem javult
jelent sen, aminek els dleges okát az állami forrásbevonás kiszorí tó hatásával magyarázhatjuk.
A banki betétek állománya 1925 és 1929 között 1,3 millió pen vel növekedett, mely növekedési szint
alacsony volta azt jelzi, hogy ezt szinte teljes egészében a belföldi megtakarí tók helyezték el. Ennek
következménye a hitel/saját t ke mutató növekedése ebben az id szakban (figyeljünk fel arra, hogy
mennyi azonosság és párhuzam található az egyes banktörténeti periódusok között ld. az el bbire a
legújabb kori banktörténetünket). Mint látható, a mutató értéke 1926-ban még igen jelent s mértékben
meghaladta a betétek mérlegf összegre vetí tett arányát és a hitelintenzitást is, azonban ezen mutatók
értéke folyamatosan közeledett egymáshoz. A belföldi megtakarí tások jelent s hányada ún. fix
kamatozású kötvényekben akkumulálódott. Az állampapí rok, kölcsönkötvények állománya kereken 120
millió peng vel emelkedett a vizsgált id szak alatt, ami a 600 millió peng s nagyságrend  hitelintézeti
részvényt ke  200 milliós peng s növekedéséhez képest már nem tekinthet  alacsonynak (persze minden
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mérték megí télés kérdése, azonban ez az érték a korábbi id szak, illetve els sorban az I. világháború
és a Tanácsköztársaság utáni intervallum hasonló adataihoz viszonyí tva már jelent snek tekinthet ). A
gazdasági fejl dés  finanszí rozása í gy három forrásra hagyatkozhatott: az állami beruházások
nemzetközi kölcsönbeáramlás útján, a bels  megtakarí tások állami adósság formájában és a banki
megtakarí tási formák versenyeztek egymással.

37.sz.ábra
Hitel/betét volumen

Mint a fenti ábrából is látható, a hazai hitelintézeti rendszer a gazdaság egészéhez hasonlóan
krónikus t kehiánnyal (mai szóhasználattal: alult késí tettséggel) küszködött, amit csak fokozott a
korszakra jellemz  t keáramlás rövid lejáratú jellegzetessége. A kereskedelmi bankoknak, mint
pénzügyi lebonyolí tóknak, társszervez knek indifferens volt a nemzetközi vagy konkrét külföldi kölcsön
formája, célja – a haszon mértéke nem ett l függött. Ennek ellenére a beruházások növekedési üteme
még í gy is nagyobb volt, mint a korábbi id intervallumokban bármikor. Az viszont a bankrendszer hazai
fejl désének sajátossága, most már több, mint 150 éve, hogy bankrendszerünk szerepl i alacsony
jegyzett t keinvesztí ció révén alakulnak meg, amely mindig is gátolta a hitelintenzitás növelését. Ezen a
szituáción a korabeli vezet  pénzügyi csoportok egy-egy meghatározó kereskedelmi bankkal az élen oly
módon kí séreltek meg kitörni, hogy beindí tották a kisebb hitelintézetek fuzionálását illetve a
meghatározó társaságokban fokozatosan növelték részesedésüket.

38.sz.ábra
Átlagos saját t ke szint

Ennek kett s célja volt:
§ egyrészt csökkentette a bankpiaci versenyt és növelte a legnagyobb kereskedelmi bankok affiliációs

hálózatát;
§ a vezet  ipari társaságok érdekkörbe vonásával biztosí tottak egy megalapozott ügyfélkört, amely

révén minimalizálták a hitelezés költségeit és az információs aszimmetriát.
A 35-36.sz. ábra mutatja, hogy a koncentráció mind a pénzintézetek között, mind a társaságok
tekintetében egyre fokozódott. Megí télésem szerint a t keszegénységnek ez volt az egyetlen ellenszere:
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kialakult a mai értelemben vett abszolút nagybankok öt-nyolc tagú köre (mindegyik budapesti
központtal): ezen nagybankok igen kiterjedt affiliációval és ipari érdekeltséggel rendelkeztek, hiszen az
összes hitelintézeti saját t ke több, mint 55%-át birtokolták erre az id szakra, mí g a vezet  ipari
társaságok részvényeib l 45% feletti csomaggal rendelkeztek.
Mint az ábra is jelzi, az 1920-as években ez a banki monopolkorszak (modellemben ipari monopol
korszaknak nevezem) a világháborút követ  években a társasági részesedés terén kis mértékben
csökkent, azonban a banki koncentráció mind a saját t kére, mind a mérlegf összegre vetí tve
növekedett.
Mint a  36. sz. ábra is jelzi, a hitelintézeti rendszer ebben az id szakban is statikus, abban új formájú
pénzügyi közvetí t k nem jelentek meg; megmaradt a kvázi funkcionalitás is: ez azt jelenti, hogy a
mez gazdaság finanszí rozása, a kereskedelem forrásellátása, az ipari társaság tulajdonosi körben való
hitelellátása, valamint a vidéki hitelszövetkezeti tagok betételhelyezése és hitelezése már í ratlan
szabályok szerint történt.
Az egyes szegmensekben az egyes ágazatokhoz vagy földrajzi területekhez tartozó gazdálkodói kör
bankkapcsolatai determináltak voltak, bár törvényi szabályozás ezt  explicit formában nem rögzí tette
(csak bizonyos körben pl. hitelszövetkezetek).

39.sz.ábra
Statikus hitelintézeti rendszer sémája

A gazdasági  stabilizáció id szakában folyamatosan látens forgót ke-, illetve beruházási
forráshiánnyal küszködtek a nagyobb ipari társaságok, ezért fokozódott az egyéb ún. alternatí v
forrásbevonás: ezt jelzi, hogy mí g a társaságok a tulajdonosi, érdekeltségi hálózatban szignifikáns
rögzí tett hitelkapcsolatokkal rendelkeztek, addig növekedett a kötvény- és részvénykibocsátások
mértéke is. A hitelintézeti rendszer azonban t kekorlátai és kockázatvállalási határai miatt minden
igényt nem tudott kielégí teni, í gy a kamatverseny közepette er teljes extenzí v fejlesztésbe kezdett. A
bankrendszerünk másik alapvet  sajátossága ugyanis az extenzí v fejl dés: bankszám növekedése,
fiókhálózat fejl dése, hitelvolumen vagy hitelintenzitás növekedése mind ez irányba hat.

Ez az extenzí v terjeszkedés els dlegesen a pénzintézeti szektoron  belül mutatkozott: a korabeli
feljegyzések és statisztikák szerint a vezet  hazai kereskedelmi bankok a korábbiakban jelzett mérv
terjeszkedése, koncentrációs törekvése során minden fajta hitelintézet fuzionálására sor kerülhetett. A
Magyar Általános Hitelbank, a MOKTÁR, az MKB, az MLB együttesen a pénzintézeti saját

keállomány 65-68%-át szerezte meg, melyen belül kisebb bankok, takarékpénztárak és jóval kisebb
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hányadban hitelszövetkezetek is beletartoztak (már a korabeli szerz k is túlzottnak tartották ezt a
koncentrációt, azonban egyikük sem vetette fel, hogy ez egyszer en egy piaci reakció és korábban éppen
az volt a probléma, hogy a bankrendszeren belül sok és kicsi bankpiaci szerepl volt jelen; másrészr l
pedig az í gy kialakult bankcsoportok illetve holdingok még mindig viszonylag kis t keer vel
rendelkeztek).

40.sz.ábra
Koncentrációs fok vizsgálata

Vita tárgyát képezheti a részesedés mértéke, hiszen saját számí tásom szerint ez mintegy 55-60% között
mozgott (saját t kére vetí tve) 1928-ban, mí g a szakirodalomban 60-70% közötti becslésekkel is
találkozunk147. A korszak két vezet  kereskedelmi bankja a MÁH és az MKB volt; ezek együttesen a
fúziókkal meghatározható koncentrációs folyamat mintegy 60%-át fedték le. Ennek a két banknak a
vezetésével jött létre a nagybankként definiálható kereskedelmi banki szegmens, melynek jellemz je a
koncentráció magas foka és a legalább 10 millió peng s t kenagyság. Meghatározó pénzintézetek ezen
terminológia alapján a Pesti Hazai Els  Takarékpénztár, a Magyar Leszámí toló (és Pénzváltó) Bank, a
Magyar-Olasz Bank, az Angol-Magyar Bank.  A bankrendszerben jelent snek tekinthet  külföldi
szakmai befektet i részesedés mindössze  a Magyar Kereskedelmi Bankban volt, amelynek mintegy
20%-os részvénycsomagja volt amerikai bankcsoport tulajdonában;  a legnagyobb külföldi részesedéssel
a korabeli feljegyzések szerint a MÁH rendelkezett, melyet eredetileg Bécsb l irányí tották, majd a 20-as
években francia szakmai befektet k is részvénypakettet vásároltak benne, azonban ezzel együtt sem volt
nagyobb a külföldi tulajdoni hányad az 1920-as években 45%-nál.

41.sz.ábra
MÁH tulajdoni összetétele (%)

A korszak meghatározó hitelintézetei közül ezen túlmen en csak három kereskedelmi bankban
meghatározó a külföldi szakmai befektet k részesedése: az Angol-Magyar Bankban, a Magyar-Olasz
Bankban, s a Belvárosi Takarékpénztárban.

147 Ld. Szádeczky-Kardos [1928] már többször emlí tett és idézett m vét.
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A hitelaktivitáson túl releváns gazdasági aktivitással azonban ezek közül csak az Angol-Magyar Bank
rendelkezett a korabeli statisztikák alapján.

A korszak bankrendszerének és hiteléletének bemutatása után, illetve a fejezet lezárásaként érdemesnek
tartom egy összegzés és összehasonlí tás elvégzését. A magyar hitelintézeti szegmens –mint azt a
történeti vázlat is jól jelzi és érzékelteti - mindig rendelkezett valamilyen immanens hiányossággal
és gyengeséggel, amely hátráltatta fejl dését illetve sérülékennyé tette. Megí télésem szerint a
történeti szempontra épí t  munkahipotézisemet jól alátámasztja a következ  (7.sz.) táblázat, melyben a
legfontosabb jellemz ket kí séreltem meg összefoglalni három korszakra visszamen en.
Mí g az 1850-es évek a hazai hitelintézeti rendszer kialakulásának, kapcsolati rendszere kialakí tásának
a hatásaként szinte minden területen jelentékeny hiányosságokkal rendelkezett:
ù a bank density mutató -mint már az els  fejezetben volt róla szó- alacsony szint  volt, amely az igen

lassan gyarapodó hitelintézeti rendszer és az ország földrajzi és gazdasági értelemben való
Budapest-vidék tagolásának volt az eredménye; hitelintézetek szinte csak Pesten, illetve a nagyobb
városokban jöttek létre, azonban hálózattal nem rendelkeztek és els dleges funkciójuk a regionális
hitelellátás és betétgy jtés volt;  a korszak a teljes szabad bankverseny intervalluma volt, amikor
azonban a kis t keer , a tapasztalat és információs aszimmetria miatt (nomeg persze a törvényi
szabályozás hiányosságai miatt) a hitelkereslet tartósan és radikális mértékben meghaladta a
hitelkí nálati szintet; ennek a paradoxonnak a feloldása nem volt az osztrák hitelintézetek érdeke,
mivel ezáltal olcsó forrásokhoz tudtak jutni az osztrák gazdasági fejlesztés finanszí rozásához;

       7.sz.táblázat

ù a fentiekben leí rtakhoz az elenyész  külföldi t keérdekeltség párosult: a hazai
keakkumuláció nem volt elégséges nagyságrendjében megfelel  kereskedelmi bank létrehozására,

mí g a hazai gazdaság hermetikusan el volt zárva a nemzetközi bank- és t kepiacoktól; az osztrák
bankok politikai és kockázati szempontok miatt nem fektettek be t két hazai bankok alapí tásába,
mí g az itáliai, német és francia bankházak érdekl dése a nyugat-európai kereskedelem,
iparképz dés és uralkodóházak felé fordult – a magyar piac egyébként is korlátozott volt;

ù a kevés számú hitelintézet (dönt en takarékpénztár és kis számban kereskedelmi bank) alacsony
kevolumennel csak alacsony hitelintenzitást tudott kifejteni és ez csak egy viszonylag sz k

hitelfelvev i körre összpontosult; a hálózati fejletlenség egyenes következményének í télem meg a
koncentráció alacsony fokát is;

ù mindezek következtében a hazai hitelintézeti rendszer mind t keer , mind extenzí v kiterjedtség,
mind hitelintenzitás tekintetében a permanens stagnálás id szakát élte egészen a kiegyezésig.

Az 1900-as évek bizonyos elemekben el relépést jelentettek és összességében a hazai bankrendszer
fejl dési korszakaként aposztrofálhatók:
§ ez az id szak a bank density mutató jelentékeny növekedésének korszaka, amikor megsokszorozódik

a m köd  hitelintézetek száma, azonban ezek meghatározó hányada pusztán kis t kével, korlátozott
ügyfélkörrel és ennek követeztében alacsony nyereséghányaddal (vagy éppen veszteségesen)

ködött;
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§ a korszakban megmaradt a kis t keellátottság, amit nem tudott érdemben emelni a külföldi szakmai
befektet k megjelenése sem a piacon (általános gyakorlat szerint ugyanis a külföldi befektet k is
viszonylag alacsony t két invesztáltak a bankrendszerbe és gyors megtérülést reméltek), mivel a
nagyszámú hitelpiacon  egy bankra vetí tve a t keellátottságot nem sikerült számottev  mértékben
megemelni;

§ az 1920-as évek kezdetéig a külföldi részesedés egyre nagyobb ütemben emelkedett, melynek mind a
zöldmez s bankalakí tás, mind a már m köd  bankba való invesztí ció formája megtalálható volt; a
külföldi tulajdonosi háttér azt jelentette, hogy a kapcsolati rendszer kib vült és a bankok nemzetközi
elszigeteltsége megsz nt;

§ a hitelintenzitás magasra szökött, de érdekes tény, hogy a hitelkereslet permanensen meghaladta
ebben a korszakban is a hitelkí nálatot; ennek oka els sorban az állam forráselszí vó hatásában
kereshet , hiszen a legnagyobb forrásbázissal rendelkez  kereskedelmi bankok és hitelintézetek
el szeretettel vettek részt állami nagyberuházások finanszí rozásában és pénzügyi lebonyolí tásában
illetve (mint az a megfelel  fejezetekben bemutatásra került) az összegy jtött források egy
jelentékeny hányadát állami célokra az állam használatára bocsátották közvetlen módon, ezzel
csökkentve hitelezési kockázataikat;

§ a korszak másik kockázatcsökkent  és hitelaktivitás fokozó módszere a koncentráció növekedése,
a fúziók sorozata volt, mely megalapozta az 1930-as évek nagyfokú koncentráltságát (ez a
koncentrációs id szak egyébként a számok alapján nem járt együtt szignifikáns mérté  bankszám
csökkenéssel, mivel viszonylag kevés volt a felszámolt és bezárt hitelintézet száma –jellemz bb
volt, hogy beolvadás után mint affiliálé m ködött tovább);

§ mindezek alapján ezt a korszakot a határozott növekedés és fejl dés jellemezte banki szempontból
mind a t keellátottság, mind a hitelintenzitás, mind a monetarizáltság tekintetében.

Harmadik korszakként a most tárgyalt 1920-as éveket vettem fel táblázatomba, melynek jellemz i:
§ a bank density mutató továbbra is magas (az ábra alapján kimondható, hogy napjaink értékét is

meghaladta), ami extenzí v terjeszkedési sajátosságát er sí ti a hazai hitelintézeti rendszernek;
magas az ezer f re es  hitelintézetek száma, azonban a szolgáltatások és hitelkiáramlás már
korántsem olyan egyenletes növekedést jelez;

§ továbbra is meghatározó az alacsony t keellátottság, ami fenntartja a hitelkereslet hitelkí nálatot
meghaladó szintjét (meg kell jegyezni, hogy ez volt az az id szak az eddigiek közül, amely ezt a
hitelpiaci ollót a legkisebbre szorí totta vissza);

§ politikai és társadalmi okok és szempontok következtében alacsony szintre csökken a külföldi
szakmai befektet i hányad, azonban a magyar bankrendszerb l 1850- l kezdve soha nem
vonultak ki teljes mértékben (ezt csak 1946-ban „sikerül” elérni);

§ a fenti hátrányokat egyre fokozódó banki és ipari koncentráció kí séri, amely megí télésem szerint
fenti kondí ciók determinálta környezetben reális közgazdasági válasznak tekinthet ;

§ mindezek alapján ez az id szak a hazai bankrendszer történetének arany korszaka, amikor a
legnagyobb mérték  a fejl dés és a növekedés minden értelemben.

Megengedem, hogy a felsorolt jellemz k nem fedik le tökéletesen az adott korszakot és más szakért
más jellegzetességek alapján határozta volna esetleg meg banki szempontból azt a banktörténeti
szakaszt, azonban megí télésem szerint ezek a legfontosabb összehasonlí tási pontok, amelyekre épí tve
jó összehasonlí tási lehet ség nyí lik. Ahhoz mindenképpen elég, hogy felfigyeljünk a következ  tartós
hasonlóságra.
Az 1920-as évek összefoglalóan a bankrendszer számára egy küzdelmes korszakot jelentettek, amib l
megí télésem szerint gy ztesen és meger södve került ki. A kezdetekben ( a háború után) ugyanis
• elvesztették fiókjaik jelent s hányadát, illetve a megmaradtakkal sem tudtak közvetlen és hatékony

kommunikációs csatornákat kiépí teni;
• a korábbi nemzetközi hitel- és bankkapcsolataik (Németország, Ausztria) elvesztése után az új

központokkal (Anglia illetve az angolszász területek) való kapcsolat-kiépí tés hosszú id be került;
• az újjáépí tés költségei és a háborús jóvátételi kötelezettségek teljesí tésére egyetlen eszközként a

pénzteremtés fokozása állt rendelkezésre: az aranystandard-rendszer megszüntetése után a
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Monarchia államai közül utolsóként Magyarország is függetlení tette pénzrendszerét az ún.
felülbélyegzéssel.

Mindezek következményeként a két világháború közötti id szak legjellemz bb vonása az inflációs
nyomás fokozódása volt.
Ez elvezetett a banki részvények árfolyamainak csökkenéséhez és a banki t kevolumen
értéktelenedéséhez, valamint az ugyanekkora gondot okozó aktí v tevékenység korlátozódásához. A
bankok közötti rangsor permanens változást mutatott, azonban a pénzintézetek t kehiányát mindvégig
nem sikerült megszüntetni. A t kepiaci lehet ségek kiaknázására csak az angol-francia t ke bevonása
lehetett volna megoldás (erre történtek ugyan lépések az ún. szótár-bankok alapí tásán keresztül),
azonban meghatározó mérték  bankvásárlásra – politikai okokból – nem került sor.
Az összehasonlí tás alapján rá szeretnék mutatni arra, hogy
§ a kezdetekt l fogva alacsony volt a hazai hitelintézeti rendszer egészének t keellátottsága és

ez mindig is akadályozta a hitelintenzitás fokozását (több szempontból: egyrészt a kockázatok
miatt vissza kellett fogni a hitelintenzitást, másrészt a bels  hitelpiac sz kössége ellenére a hazai
kereskedelmi bankok nemzetközi mércével mérve már ekkor sem voltak versenyképesek a nagyobb
ügyfelek megszerzéséért ví vott harcban);

§ a fenti következményeként a hitelkereslet állandóan magasabb volt a kí nálatnál (mikor azért,
mert nem volt megfelel  forrásvolumen annak kielégí tésére, mikor azért, mert mesterségesen
lesz kült a potenciális hitelfelvev k köre, mikor pedig azért, mert a külföldi meghatározó
tulajdonosok nagyobb mértékben voltak kockázatkerül k, mint a piaci viszonyokat ismer  hazai
tulajdonosok lettek volna).

Essen végül szó a korszak következ  nagy hatású jelenségér l, a világgazdasági válságról. Ez
Magyarországon – bár viszonylagos késéssel, els sorban az 1930-as évek legelejére – a bankrendszert a
gazdaság hatalmas visszaesésén és az inflációs nyomáson túl leginkább a hitelválság révén érintette. Az
újonnan létrejött közép-európai államok gazdasági elképzeléseik megvalósí tásához egyre növekv
mértékben nyúltak a nemzetközi hitelfelvétel eszközéhez.
Ez viszont olyan mérték  eladósodottságukhoz vezetett, amelynek esedékes adósságszolgálatát a
világgazdasági válság kitörésekor már egyre kevésbé voltak képesek teljesí teni. Természetszer leg a
hitelez k reakciója a hitelek leállí tása és a t kekivonás felgyorsí tása volt. Ezeket a hatásokat
multiplikálta a német bankválság és a nagy osztrák bankcsoport – Creditanstalt Bankverein –
cs dsorozata.
Magyarországon a pénzügyi körökben mindenki értékálló deviza- és aranykészletek vásárlásával
próbálta meg stabilizálni vagyoni helyzetét. A hitelválság folyamata ett l kezdve felgyorsult:  a
pánikszer  betétkivonás elkerülése érdekében a kormány bankszünnapot rendelt el. Ugyanakkor
azonban megállapí tható, hogy a hitelválság olyan nagyságrend  rombolást nem végzett a magyar
bankrendszerben, mint Európa más országaiban. A magyar pénzintézeteknek betéteseik bizalmát sikerült
azzal fenntartaniuk, hogy a válság idején fokozatosan újra kinyitottak és meghatározó bankcs d nem
történt. Ennek okait sok tényez  determinálta, amelyek között:
(a) mindenképpen a magyar gazdaság szerkezete is szerepet játszott (ipari és banktulajdon

összefonódása);
(b) meghatározó szerepe volt viszont az addig csak elmarasztalt alacsony hitelintenzitásnak is (a hazai

hitelintézeti rendszer likviditási transzformációs szerepét korlátozott mértékben betöltve) a likvid
eszközöket nagy hányadban likvid (vagy annak tekintett) eszközökbe transzformálta.

Ennek ellenére a korabeli szakemberek elhatározásává vált, hogy a jobban áttekinthet
bankrendszerhez és a pénzügyi folyamatok ellen rizhet ségéhez a hazai pénzintézeti szektor
túlbankosí tását meg kell szüntetni, azonban jelent sebb bankfúzió Magyarországon ezekben az
id kben mégsem történt.

6.3. A II. világháború és az államosí tások a bankpiacon

A jelent sebb bankfúziók fent emlí tett hiánya azonban nem jelentette azt, hogy a bankstruktúra
Magyarországon statikus lett volna. A változásokat els sorban a hagyományos univerzális (ma
allfinance banktí pusnak neveznék ezeket) bankok és a speciális (szakosí tott) bankok közötti
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súlyeltolódás jelentette: ekkoriban alapí tották a Magyar Szavatossági Bankot, az Országos Központi
Hitelszövetkezetet és a Magyar Pénz- és T kepiac Szabályozására Alakult Intézetet.
Megjelentek azonban új pénzintézeti formák is pl. a lakáshitel intézetek formájában, í gy a II.
világháború el tti mintegy tizenöt évet tekinthetjük az eddigi els  intenzí v fejl dési szakasznak. Az
1936-os évekt l kezdve a magyar gazdaságra már egyértelm en a háborús készül dés volt a jellemz .
1938-ban került sor a mez gazdasági hitelezést súlyosan akadályozó ún. gazdatartozások központi és
átfogó rendezésére is: a mez gazdasági válság következtében a gazdák nagy része nem tudta a
kötelezettségeit bankjával szemben rendezni (bár ez leginkább a hitelszövetkezetek és földhitelintézetek
válságjelensége volt148).
Az agrárszektor hitelezési oldalról értelmezett ellehetetlenülése vezetett odáig, hogy politikai
megfontolások alapján bekövetkezett az ún. földteher-rendezés, amely tulajdonképpen a birtokok
árverezésének tilalmát jelentette.149 A tilalom feloldása a bankszektor szempontjából alapvet  volt,
addigra a földbirtok terhelése elérkezett a maximális szintre; a tilalom eltörlése nagyban hasonlí tott a
legújabb kori banktörténetünk konszolidációs folyamatára, hiszen indikációi és gazdasági körülményei
sokban megegyeznek. A hiteléletet befolyásoló következ  releváns tényez  a gy ri programként
ismertté vált fegyverkezési  start volt. Ez egyben a banki koncentrációs korszak után ismét az állam
egyre meghatározóbb tényez vé válását vonzotta maga után a pénzügyi piacokon, addicionális
fizet képes hitelkeresletet teremtve a nagybankok számára.
A II. világháború kitörését l kezdve az állam teljes mértékben irányí tása és ellen rzése alá vonta a
hiteléletet: az ún. szelektí v hitelezési politika el í rásával például még azt is megszabta a bankok
számára, hogy a hitelkérelmek elbí rálásánál nem csak a hitelképességet kell megvizsgálni, hanem azt is,
hogy a hitel célja „egybeesik-e a magasabb politikai és állami érdekekkel”.
Ebben a korszakban alapvet  bankfejl désr l, bankhálózati növekedésr l nem beszélhetünk, inkább
egyre sz kebbé válik a bankok mozgási tere és egyre korlátozóbbá válnak a szabályozási keretek.
Mí g Nyugat-Európában ez a hatás korlátozottabban érvényesült és mindig jelen volt a bankrendszer,
illetve a banki tevékenység szabályozásának folyamatos periodikus újravizsgálása, értékelése olyan
szempontból, hogy  az mennyire adekvát a korszak gyakorlati kihí vásaival, addig Magyarországon a
bankrendszer teljes egészében a háborús készül dés befolyása alá került. Ez a korszak annyiban
el szele az 1946-os eseményeknek, hogy az állam szelektí v hitelpolitikai elveket dolgoz ki, amelyekt l
érvényesen eltérni nem lehetett és a bankok egyre inkább csak forrás-transzformációs szerepre lettek
kényszerí tve. Megí télésem szerint, az 1945 utáni államosí tás a korabeli viszonyok között megszületett
szabályozási keretek (valamint a Tanácsköztársaság szabályozási kí sérleteinek) adekvát és
értelemszer  leképezése volt.
Ilyen értelemben a mindenkor érvényes szabályozási  institucionális keret egy immanens fejl dés
eredménye, illetve nem jelent éles eltérést az adott kor banki kultúrába és hagyományba való
ágyazódásától. A II. világháború óta eltelt id szak alatt a magyar bankrendszer és ezen belül a
kereskedelmi bankok számos jelentékeny változáson mentek keresztül, mely változásokat egyszerre lehet
piaci és szabályozási indí ttatásúnak tekinteni.
Vegyük észre: az osztrák bankházak nagyban befolyásolták a hazai kereskedelmi bankszektor
fejl dését, pontosabban szólva igen jelent s visszatartó er t jelentettek számukra. A magyar
kereskedelmi bankok t keakkumulációjukban vagy saját bels  forrásaikra, a bels  piacra, vagy angol-
német, olasz befektetésekre számí thattak; a hazai bankrendszer kitörve egyfajta gazdasági allodiális

148 Mez gazdasági paradoxon: bármiféle állami beavatkozás hatására a mez gazdaság hitelezési
kockázatai növekednek; napjainkban is egyre fokozódik az agrárszféra reverz hitelállományának id beli
eltolása.

149 Emlékezzünk rá, a mez gazdaság a nagybirtokosok megélhetési forrása volt, amelynek következtében
évtizedekig rendi kiváltságokkal gátolták annak forgalomképességét. Ennek az lett a következménye,
hogy hitelforrásokhoz sem jutottak, ami lehet vé tette volna a szükséges fejlesztéseket és í gy els sorban
extenzí v fejlesztésre volt csak mód. (ld. Bakács [1965.] idézett tanulmánykötete). Amikor a föld
forgalomképessé vált, már annyira elmaradott volt az agrárium technológiája és olyan nagyságrend
lakosságot kellett ellátni (pl.béresek, napszámosok), ami immanensen megoldatlan gazdasági
problémákat tartalmazott.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

104

környezetéb l, az osztrák bankszektortól eltér  fejl dési utat járt be: az összehasonlí tást els sorban az
indokolja, hogy napjainkban sokszor elhangzik az a vélemény, hogy az osztrák, a cseh vagy a lengyel és
a magyar bankrendszer pénzügyi központként versenyezhet egymással.
A fenti bankpiacon egymástól eltér  fejl dés eredményeként jutunk el a mai helyzethez.
Ebben alapvet  különbségként figyelhetjük meg a bankok bels  piacon való fiókhálózatának
kiterjedtségét tekintve: a magyar bankfiókszám a monobank rendszerben évtizedekig stagnált, illetve
számottev  mértékben nem növekedett.
A másik és legalább ilyen fontos különbség a bankszabályozásbeli eltérés: egy alkalmazkodó és
rugalmas bankpiacon ezzel adekvát szabályozási rendszernek kell élnie, ami egyet jelent a
szabályozás folyamatos –els sorban rendszeres id közönként ismétl - felülvizsgálatával és
aktualizálásával. Ez természetesen nem zárja ki az eseti változtatás tényét és szükségességét, azonban
mindennél fontosabb, hogy alapvet  automatizmusként a periodikus aktualizálás is m ködjön.
Mint a kés bbiekben kimutatásra is kerül, a magyar bankrendszer szabályozása a szocialista
tervgazdálkodás keretei között alapvet en más funkcionális szerepkörrel volt felruházva, amelynek
következtében mintegy másodlagos kormányzati hatósági feladatkört látott el. Mindezek eredményeként
lényegében az 1991. évi bankszabályozás megszületéséig a banktevékenység keretei igen homályosak
és nehezen értelmezhet ek voltak: a kormányzati elképzeléseknek megfelel en meghatározott céllal

köd  kereskedelmi bankok tevékenysége egyrészr l er sen korlátozott volt, másrészr l viszont az
egyes banki tevékenységek nem voltak megfelel en leszabályozva. Mí g egy jól m köd  fejlett t ke- és
bankpiaccal rendelkez  gazdaságban (ahogyan ez az USA-ra vagy Németországra is igaz) ez a
periodikus szabályozás végs  soron indukálta a bankrendszer és ezen belül a kereskedelmi bankok

kepiaci pozí cióját, ugyanezt a szerepet Magyarországon az állami tulajdonlás és ezzel közvetetten a
pártirányí tás töltötte be.
A történelmi hátteret tekintve egyértelm en kimondható, hogy a magyar bankrendszernek
hatalmas hátrányt kellett napjainkig ledolgoznia: mí g pl. az osztrák bankpiac történelmileg egy
eléggé strukturált bankrendszerre épül, melynek részei a tartományi/regionális bankok, általános
kereskedelmi bankok, pénzügyi vállalkozások és szakosí tott pénzintézetek; ezzel ellentétben
Magyarországon a II. világháború el tt az öt, illetve hat nagy kereskedelmi bank tartotta kézben a hazai
igen kiterjedt regionális pénzintézeti rendszer elemeit: egy 1929-30-as kimutatás szerint a nagy
kereskedelmi bankok ellen rizték a regionális/vármegyei takarékpénztárak és hitelszövetkezetek
szavazati jogának/tulajdonosi jogának több, mint 50%-át.
Ennél is fontosabb különbség azonban a felügyelet kérdése: mí g Ausztriában a felügyelet alapvet en két
szinten valósult meg (tartományi és általános), addig a magyar gyakorlatban az állami f hatóságok
mindent átfogó felügyelete valósult meg –értelemszer en ezzel kevésbé hatékonnyá is válva.
Mindezeken túlmen en érdemes megvizsgálni azt is, hogy a kereskedelmi bankokra hazánkban milyen
hatások érvényesültek.  A magyar hitel- és t kepiac II. világháború utáni fejl dése és visszafejl dése
indukálta változásokat el ször a saját t ke alapján számí tott részesedés terén elemezhettük:
az elérhet  adatbázisokból már bemutatásra került egy százalékos részesedési id sor, amely megmutatja
a bankok százalékos részesedését. Ezt egészí tettem ki a hitelintenzitási id sorral, amely két történeti
grafikon nem fedte le tökéletesen egymást. A hazai bankrendszer forrásbevonó képességét
alapvet en két szakaszra lehet bontani (amely szakaszok nem csak részben feleltethet k meg a
kereskedelmi bankok fejl dési szakaszainak):
(a) az els  szakasznak az I. világháborúig terjed  intervallumot tekintem, mivel ebben az id szakban, a

válságokat nem figyelembe véve, lényegében töretlen fejl désnek lehetünk tanúi;
(b) a I. világháborútól a t zsde és az alternatí v közvetí t k megjelenéséig tartó szakaszban a

kereskedelmi bankok szerepe  eliminálódik illetve csak nagyon alacsony szinten marad a
kormányzati gazdaságpolitikai megfontolások miatt; a II. világháború által okozott
megrázkódtatások, a két hadsereg okozta rombolás és a megszállás(ok) költségei együttesen pedig
olyan mérték  inflációhoz vezettek, amely a hitelélet normális menetét megakadályozta. A bankok
üzletágai stagnáltak, a t zsde zárva tartott; üzleti lehet séget csak az azon kí vüli korlátozott arany-
és értékpapí r kereskedés és a feléled kosztüzletág jelentett.

A forint 1946. augusztus 1-i bevezetése ugyan megteremtette a pénz értékállóságát, azonban a
pénzintézeti rendszer már nem volt képes visszanyerni a gazdaságban korábban betöltött szerepét. A
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kialakuló pénzsz ke és a kormányzati ellen rz  szerep fokozódása korlátozta a bankok aktivitását
illetve a potenciális üzleti aktivitási kört is: a hitelélet irányí tását a Pénzintézeti Központon és az MNB-
n kí vül a Gazdasági F tanács látta el.
A következ  (42. és 43.sz.) ábrák célja annak összehasonlí tása, hogy a két központi irányí tású
banktörténeti korszak hitelezési mechanizmusának logikája mennyiben hasonlí tott egymásra vagy
mennyiben fedezhetünk fel eltéréseket.
Mint látható, a két ábra szinte másolata egymásnak, nagyon kevés a lényegi  különbség. A két rendszer
összehasonlí tása ebben a doktori értekezésben kizárólag csak a bankrendszer struktúrájára illetve a
hitelrendszer m ködési elvére koncentrálódik150.

42.sz.ábra       43.sz.ábra

Ezt nagyban el segí tette, hogy a hazai hitelintézetek a károk és az infláció következtében elvesztették
forrásaik dönt  hányadát és csak az állam által biztosí tott refinanszí rozási források segí tségével tudtak
csak forrásokat finanszí rozási célokra közvetí teni.
1945 nyarán alakult meg a Magyar Nemzeti Bank, amely a kormányzati gazdaságpolitikai elképzelések
hiteléletbe implikálásával fontos szerepet töltött be az állam ellen rz  és koordináló szerepének

150 Azt viszont feladatomnak tekintem, hogy ennek bankéletre vonatkozó hatását szubjektí v alapon
elbí ráljam.
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kiteljesedésében. A gazdasági irányí tás lépésr l-lépésre haladt el re s a háborús újjáépí tés
pénzmozgásának felügyelete és szervezése jegyében havi hitelkontingenseket és betétkvótákat állí tott
fel. A hitelezés alapvet  korlátozások alá került, mely rendszerben nem a kereskedelmi bank volt a
döntéshozó, mindössze egy technikai szepl vé vált (csak a hitelintézetek rendelkeztek olyan hálózattal
és gazdálkodói kapcsolatokkal,  amely révén a hitelellátás és a forrásgy jtés központosí tása megoldható
volt).
Az MNB a PK felügyel  segí tségével a nagybankokon keresztül refinanszí rozás formájában hitelezte a
magyar bankrendszer meggyengült tagjait, amelyek, ha talpon akartak maradni, nem utasí thatták el a
kormányzati segí tséget.

44.sz.ábra
Funkcionális bankmodell I.

Az, hogy ebben az id szakban nem felt késí tésre került sor jelzi, hogy a F tanács egyre inkább a
kommunista befolyás alá kerülve el akarta kerülni a bankok meger södését és függetlení t dését. Ez az
én véleményem szerint határozottan jelzi, hogy már ebben az id szakban egyértelm  volt a bankok
államosí tásának terve. A központi hitelpolitikai céloknak megfelel en tehát havi hitelkontingensek
kerültek megállapí tásra (pl. 1945. márciusra 9.500 ezer peng s plafon).
A kormányzat kezdte ellen rzése alá vonni a bankokat egyrészt a hitelkontingens, másrészt a

keakkumuláció gátolása révén: a kereskedelmi bankok és hitelszövetkezetek t kéjük és betéteik dönt
hányadát elveszí tve nem voltak képesek érdemi hitelaktivitást kifejteni; a betétgy jtés er s korlátozása
és az állami kontroll következményeként forráshoz csak oly módon juthattak, ha azt az állam
refinanszí rozás formájában biztosí totta (ld. a lenti 45 sz. ábra). Mint a fenti 44.sz. és 45.sz. ábrák
összehasonlí tásából is kit nik, a korszak hitelezési gyakorlata a Tanácsköztársaság által biztosí tott
sémára épült és ahhoz hasonló rutineljárást dolgozott ki. Ebben a szisztémában a bankrendszer újból
elszürkült, szerepe egyszer  technikai lebonyolí tás és ellentmondási lehet sége nem volt. Irányí tásában
fokozatosan teret nyertek a politikailag megbí zható káderek (miniszteri biztosok) és az üzemi
biztosságok. A hitelkérelmeknek át kellett futniuk az üzemi bizottságok és a Tárcaközi
Hitelvéleményez  Bizottság sz jén:
mire a kérelem megfelel en dokumentált és standardizált formában eljutott a bankokhoz, addigra
már a PK az MNB-n keresztül a megfelel  forrást is biztosí totta.
Az állami hitelbehatolás els  formáját az ún. iparindí tási hitelek jelentették. Az iparindí tási hitel I.
szakaszában mintegy 1.500 millió peng  került átcsatornázásra a kereskedelmi nagybankok felé. Ez a
rendszer annyira hatékony és diszkrét módja volt az államosí tásnak, amely véleményem szerint kevéssé
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volt jellemz  a korabeli viszonyokra. Tény azonban, hogy rendkí vül hatékonyan tett eleget a
követelményeknek:
• korlátozta a nem állami t ke- illetve finanszí rozási forrásáramlást;
• er teljes állami kontrollt tudott realizálni a bankrendszerre;
• alkalmas volt a távlati cél elérésére: akkor a divatos szlogen és kulcsszó a piacrendezés volt, amely

lényegében egy funkcionális hitelintézeti  struktúra kialakí tását jelentette (ez is nagyban hasonlí t a
Tanácsköztársaság hitelintézeti rendszerére és az azt követ  kvázi funkcionális jelleg miatt soha
nem volt teljesen idegen a pénzintézetekt l);

• lehet séget  biztosí tott a szelektí v hitelezés megvalósí tására: a szelekció egyrészt általánosságban
aggregát szinten valósult meg, másrészt a konkrét vállalatok szintjén is, hiszen az állami tulajdonba
került vállalatok hitelellátása mindenképpen prioritást élvezett.

45.sz. ábra
Funkcionális bankmodell II.

A rendszer annyira hatékony volt, hogy 1945 végére a kereskedelmi bankok forrásainak csak 5%-a volt
idegen ügyfélforrás, ugyanakkor pedig mintegy 95%-ot az állami refinanszí rozási források jelentették.
Ezek az arányok 1946-ra ugyan 18/82%-ra módosultak, azonban jelezte még í gy is az er s függ ség
meglétét. Ezt a rendszert tovább finomí totta a finanszí rozási rendszer determinálása is: a forgóeszköz
hitelek a beszerzési források max. 10%-át képviselhették, mí g a többi forrást állami el legrendszer és
egyéb állami források nettósí tása képviselhette.

Ezt a korlátozási szisztémát 1946-47-ben sikerült továbbfejleszteni és a bankok kezét oly módon is
megkötni, hogy amennyiben saját forrásokkal is rendelkeznek (azaz betétet gy jtenek), akkor annak csak
1/3-át lehet banki hitelként kihelyezni, a többletet (2/3) a fenti sémának megfelel en a Tárcaközi
Hitelvéleményez  Bizottság véleményezése alapján: hitelt csak olyan célra lehetett kihelyezni, amelyre
a THB áldását adta.

Következ  lépésként már tényleges és közvetlen államosí tás következett: 1947 novemberében az állam
elrendelte a magyar banki részvények államosí tását, azaz ezzel a lépéssel a magyar bankrendszer
alapt kéjének 72%-a állami tulajdonba került.
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A szelektí v hitelezés és a funkcionális bankrendszer modellje együttesen a fenti  44.sz. és 45.sz. ábrák
által bemutatott hitelintézeti modelleket hozta létre, melynek alapvet  jellemz je a funkcionalitás. Az
1940-es évek végét l és 1950-es években mindent az Országos Tervhivatal (OT) határozott meg és
rögzí tésre kerültek a hitelkontingensek, melyet szigorúan megszabott m ködési körön belül az
átalakí tott kereskedelmi nagybank (ld.  MKB) vagy újonnan kialakí tott hitelintézetek (OTP, Beruházási
Bank) oszthattak szét az arra megfelel nek í télt célszegmensbe.

A kommunista párt 1947-es térnyerése után fokozatosan ugyan, de igen rövid id  alatt befejez dött a
bankok államosí tása. Ez a már korábban, a Tanácsköztársaság alatt ismertetett módon, Budapestr l
kiindulva ágazott az országra szét, azonban ekkor  már a központi rendeletekkel sikeresen lehetett
végrehajtani az átalakí tást.
A kormány el ször a Pénzintézeti Központ ún. els  kúriájába tartozó pénzintézetekhez miniszteri
biztost nevezett ki, majd
• ezután került sor a bankrészvények forgalmának részleges, majd teljes kör  korlátozására;
• 1947 végén az 1947. évi XXX.tv. alapján jogilag is befejez dött a pénzintézetek államosí tása és

megkezd dött a monobank-rendszer kialakí tása.

A magyar pénzintézetek fejl dése tehát csak viszonylag kés n kezd dhetett el, melynek
els sorban politikai és társadalmi okai voltak. Amint a társadalmi klí ma lehet vé tette, er ltetett
ütem  növekedésnek lehettünk tanúi: ez a fejl dés 1947-ig váltakozó ütemben haladt, hiszen
voltak olyan id szakok, amikor megalapozott fejl désr l beszélhetünk és a bankok a magyar
gazdasági élet motorjaivá váltak - mí g voltak olyan periódusok is, amikor csökkent a számuk és
szerepük vagy éppen ellenkez leg, realitás és háttér nélkül óriási mértéket öltött alapí tásuk.
Térjünk vissza ismételten egy kicsit a banktörténet vizsgálatához. Mint már korábban is volt róla szó, a
banktörténeti korszakolás szubjektí v és objektí v szempontok alapján is elvégezhet .
A szubjektí v korszakolás szubjektivitását az adja, hogy ebben egymásba csúsztattam a válság-modell és
az objektí v hitelvolumenre alapozó modellek függvényeit.
A szubjektí v korszakolás szerinti utolsó el tti szakasznak tekintettem ezt az intervallumot, amelyet a
hitelezési intenzitás stagnálása, majd növekedése jellemzett; a legújabb kori fejlemények értékelése még
nyitott.

46.sz.ábra
Szubjektí v korszakolás

Ebben a korszakolásban érthet  módon az 1989- l kezd  szakaszról még nem egyértelm sí thet ,
hogy milyen kategóriába lehet besorolni; remélhet , hogy a saját kategorizálásom szerinti töréspontok
után egy töretlen és magasabb szint  fejl dés kezd  lépésének felel meg.
A  banktörténet azonban objektí v alapon is többféleképpen korszakolható. Ennek egyik példáját
jelenti a 48.oldalon vázolt válság-modell, amely nagyrészt azonos flexiós pontokat tartalmaz, mint egy
általános gazdaságtörténeti korszakolás. Hipotézisem bizonyí tásához a kidolgozott BAR index
alapján azonban az adjunktí v kontinuitás szemléletmódja az elfogadható. Eszerint
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megkülönböztethetjük a szakirodalom feldolgozási módjaként megismert abruptí v szemléletet, amikor a
banktörténetet pusztán szakaszaiban, az adott gazdasági konstellációban értelmezve vizsgálják; ez a
szemléletmód együtt jár azzal is, hogy az egyes korszakkezdetek mintegy önálló banktörténetként
tekinthet k. Elméletem szerint az általános klasszikus bankhatékonysági mutató alapján elfogadható
KHM (klasszikus bankhatékonysági modell) megközelí tésmód alapot biztosí t az adjunktivitás
banktörténeti kategóriaként való értelmezésére.
A KHM szemlélet megfogalmazására az vezetett, hogy minden szakirodalmi forrás speciális
társaságként kezeli a bankokat és ennek megfelel en a vállalkozói eredménykategóriák alapján í téli
meg egy-egy bank tevékenységét és sikerességét. A jelen doktori disszertációmban hangsúlyoztam,
hogy én ezzel a nézettel nem tudok azonosulni.
Az eredményesség kérdése az én néz pontomból a tulajdonos alapproblémája.

47. sz.ábra
KHM szemléltetése

Megí télésem szerint a bankhatékonyságot a bank funkcionális hatékonyságával lehet és szabad
mérni (az már a kérdés finomí tásához tartozik, hogy a szemléletmód alapján kidolgozott
mér szám a tulajdonosi mértéket is integrálja; a két szemlélet bár nem ugyanazon a gondolati
sí kon halad, mégis kiegészí ti egymást, hiszen egy tulajdonosi szempontból sikertelen bank
valószí n leg a piacról el bb-utóbb a kivonulást választja –ugyanakkor viszont az 1990-es évek
hazai tapasztalata, hogy a piaci bizonytalanságok kivédésére a kereskedelmi bankok klasszikus
funkciója, a hitelezés háttérbe kerül és ezt a kockázatot a mindenkori kormányzat vállalja
magára forráselszí vás révén). Mindezekb l kiindulva a KHM aspektus elfogadtatásával az a célom,
hogy tudatosí tsam: a napjaink kedvelt banki vitatémája, a kereskedelmi banki univerzalitás csupán
álprobléma, hiszen az a klasszikus funkció fokozatos eliminálódásával már megtörtént. Ez a folyamat
oka és következménye is egyben a világszerte (í gy hazánkban is) jelentkez  kisebb-nagyobb intenzitású
bankválság-jelenségeknek151.
A fenti 47.sz.ábra szerinti KHM megközelí tés középs  blokkja a bankkultúrális modell vázolandó
elemeit integrálja magába; a modellemmel azt szerettem volna kifejezni, hogy a KHM tipikusan
interaktí v szerepet játszik, mí g a tulajdonosi szemlélet a banki kultúra alakulását és irányát
befolyásolja, de attól visszacsatolást (feed-back) nem kap. Ezzel több az általam alkalmazott szemléleti
modell és éppen ezért ad megfelel bb alapot a jelen doktori értekezés terminológiájának megfelel
bankhatékonyság mérésére. Elismerem, hogy modellem szemléletmódja ellentétes az eddig megjelent
szakirodalmi bázisban általánosként megfogalmazottól, azonban inkább azt tartom helyes

151 A bankválságok lehetséges okairól és fajtáiról ld. Tóth [1998] el adását.
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megközelí tésmódnak, ha a modellembe integrálom az ellentétes szemlélet hatásait, mí g a bankszakmai
publikációk kizárólag egy adott oldalról vizsgálják a bankok m ködését.
Jó példa erre Dollar-Wolff [Dollar-Wolff, 1993]megközelí tése is, akik szempontjukból helyes utat járva
mintegy speciális termelési függvény sémát fogadnak el, amely azonban a TFP-modell elvére alapozva a
hatékonyságot költség-nyereségfogalmakkal párosí tja.

Yc = fc (kc, lc)

ahol Yc egy adott ( c ) ország reál HOÉ mutatója, kc a ( c ) ország t keállománya, lc pedig ( c ) ország
foglalkoztatási szintjének felel meg. Ennek alapján a TFP (azaz az összes tényez t figyelembe vev
hatékonyság total factor productivity) ( b) és ( c) ország között számí tásuk szerint:

TFPbc = Yb / Yc (lc/lb)s (kc/kb)1-s

ahol sc = α1c + αi ln (kc/lc). A modell kéttényez s elméleti formáját a fent emlí tett tanulmány empirikus
vizsgálattal bizonyí totta.
Az egyoldalú tulajdonosi szemlélet hatása minden általam vizsgált munkában megfigyelhet . Ilyen a
rendkí vül részletes és átfogó Kohn-könyv is [Kohn, 1998.], amelynek kifizetési modelljében egysí kúan
került ábrázolásra a pénzügyi szféra közvetí t i szerepe. Véleményem szerint két visszacsatolással
korrigálva, a valós helyzet a következ  48.sz. ábrából pontosabban megfigyelhet . A modell lényege a
pénzügyi rendszer szerepének kijelölése, azonban a hazai pénzügyi közvetí t  struktúra gyakorlatának
megfigyelése rávezet bennünket arra, hogy éppen a kormányzati visszacsatolás az, amely meghatározója
a kereskedelmi banki klasszikus funkció (magyarán az aktí v kockázatvállalás illetve
ügyletfinanszí rozás) visszafejl désének, eliminálódásának; az ábrában a mindenkori kormányzat aktí v
visszacsatolásos helyzetbe kerül mind a háztartásokkal, mind pedig a pénzügyi közvetí t  rendszerrel.
A modell azért térhet el, mert terminológiámban a pénzügyi rendszerbe csak a piaci árelfogadó és piaci
szemlélet  szerepl ket tudom belefoglalni, mí g abból értelemszer en kimarad a hivatalos kormányzati
akarat bármely képvisel je.

48. sz. ábra
Korrigált kifizetési modell

De Bondt [de Bondt, 1998] tanulmányában a KHM modellhez már közelí t  módon szemlélte a banki
hatékonyságot. Elméletének igazolására egy olyan bankmodellt dolgozott ki, melyre alapozva
hipotézisvariációk empirikus tesztelését végezte el hat országra vonatkoztatva. A modellspecifikáció
lényege:

∆Li,t = α i + β1 ∆rst + β2 ∆rst (size i,t) + β3 ∆rst (liquidity i,t) + β4 ∆rst ((liquidity i,t)(size i,t)) +
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β5 yt + β6 yt (sizei,t)
ahol Li,t = 100 (nettó hitelek osztva az összes eszközzel);

rs = rövid távú kamatráta %;
liquidity = 100 (likvid eszközök/ betétek és egyéb pénzpiaci források);
size = ln (összes eszköz);
y = reál GDP növekedés %-a.

A fenti modell-megközelí tés azért elfogadhatóbb számomra, mivel de Bondt mérceként már a klasszikus
banki funkciónak megfelel  hitelezési volumenb l indult ki; hibás ugyanakkor azért, mivel egyenlete
magyarázó változóiban összekeveri a bankon belüli és a bankon kí vüli aktivitás faktorait. Elméletét
ugyanakkor megkí sérelte empirikusan is tesztelni, amely a tudományos kutatásnak Dr.Nagy Aladár
[Nagy,1996.] a közgazdaságtudomány elméleti alapjaival foglalkozó tanulmánykötetében is
alapkövetelményként fogalmazódik meg.

8.sz. táblázat

A fenti 6.sz.táblázat de Bondt alternatí v hipotéziseinek teszteredményeit tartalmazza összesí tve. Ezek
szerint sorrendben az egyes fixált faktorokat nullának, illetve pozití vnak véve (β1=0 vagy β1>0) látható,
hogy kutatásai révén nem sikerült egyértelm  bizonyí tékot találni a hitelezési csatornák nemzetközi
létére, illetve azok szignifikáns befolyására.
Mindezek alapján megí télésem és reményeim szerint elfogadhatóvá vált már az a kijelentésem,
miszerint szükséges a fentebb bemutatott elméleti KHM szemlét  modell alkalmazása (is). A modell
alapján el ször is pontosí tani kell az adjunktivitás tényét:
§ ennek értelmezéséhez a BAR index történelmi függvényként való feldolgozása válik szükségessé;
§ vizuálisan is belátható, hogy az adjunktí v jelz  banktörténeti kategóriaként történ  használata azt

jelenti, hogy a banktörténet nem olyan független szakaszokból áll, melyek permanens újrakezdésnek
tekinthet k és í gy a banktörténetet az újrakezdések történetének tekintik, hanem azt a BAR
mutató/KHM szemlélet elfogadásával mindig egy, a korábbinál magasabb min ségi fokról való
újraépí tkezésként fogja fel;

§ amint beláttuk az adjunktí v kontinuitás létezését, azonnal nyilvánvalóvá válik annak ciklikus
sajátossága is152.

A lenti 49.sz. ábra a BAR indexet veti a tulajdonosi szemléleti modell talán leggyakrabban alkalmazott
mér számával (ROE) össze;

49.sz. ábra
BAR történelmi index értelmezése

152 A növekedési elméletek kiváló összefoglalását nyújtja Kocziszky jegyzete [Kocziszky, 1996.].
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A következ  9.sz. tábla a fenti 49.sz. ábra jellemz it gy jti össze. Ezek alapján válik láthatóvá,
megí télésem szerint, az adjunktivitás ciklikussága, amellyel kapcsolatban jól látható, hogy a
banktörténetünkben a ciklikusság a felgyorsuló változások, az egyre turbulensebbé váló környezet és a
hazai bankrendszerre (közvetetten a gazdaság egészére) már közvetlenül ható globalizáció együttes
hatásaként a következ ket konkretizálhatjuk:
§ a ciklusok id intervalluma egyre csökken (ez érthet  is, hiszen ahogy a gazdaság egyes szerepl i,

úgy az egyes nemzeti bankrendszerek és ezen belül a kereskedelmi bankok sem tudnak függetlenedni
a nemzetközi eseményekt l);

§ a bankrendszer összesí tett növekedési képességét, potenciálját jól jelzi, hogy eddigi kereskedelmi
banki történetünk során aggregát szinten mintegy 78 év növekedés áll szemben mintegy 37 év
recessziójával;

§ a BAR mutató alapján vizsgált adjunktivitás ciklikus intenzivitása (↑↓) az utóbbi öt évben egyre
inkább stagnálást jelez, ami egyben az intenzitás csökkenését is jelenti;

§ a fentiek alapján látható, hogy a KHM szemlélet és a tulajdonosi szemlélet mutatóit összevetve
bizonyí tható a szignifikáns együttmozgás hiánya (illetve pontosabban fogalmazva a banktörténetünk
kereskedelmi bankszegmensre elvégzett analí zise alapján a korai korszak után egyre inkább
felváltja a klasszikus kereskedelmi banki modellt a pénzügyi közvetí t i megközelí tés; ezért is
álprobléma az univerzalitás kérdése, hiszen egyértelm  a csere történelmi megtörténte).

9.sz. táblázat

Úgy vélem, hogy a banktörténet mondandója egyértelm  kell, hogy legyen a mai kor bankrendszere
illetve bankárjai vagy gazdaságpolitikai döntéshozói számára is:
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• semmiféleképpen nem lehet megengedni, hogy piaci keresleti bázis nélküli pénzintézetekkel
túlbankosí tott legyen a magyar pénzügyi szektor: ennek eszközeként egy körültekint , azonban
egyben megfelel en szigorú jogi szabályozási keret és hatékony pénzintézeti és t zsdefelügyelet
szükséges (megfelel  eszközökkel, szankcionálási jogkörrel és lehet séggel felruházva);

• rendkí vüli szükség van arra, hogy a bankok t keereje a mainál sokkal nagyobb legyen – lehet leg a
nemzetközi bank- és pénzvilággal való szoros együttm ködésben és kontaktusban;

• elengedhetetlenül szükséges egy, a hagyományokra épül  banki kultúra és filozófia meghonosí tása.
A magyar gazdaság teljesí tménye, a növekedési ütem növelése elválaszthatatlanul összefügg a hazai
pénzintézetek hitelezési aktivitásának mértékével. Ezt azonban szignifikánsan behatárolja a szerepl k
vagyoni-, t ke és likviditási helyzete.
A magyar gazdaság fejl désében legalább a fenti kategorizálás szerint legalább két radikálisan
meghatározó történelmi töréspontot lehet megkülönböztetni:
• az 1918-19-es államosí tások id szakát, ami a háború következtében végbement demográfiai

változásokkal és károkkal együttesen lényegében eliminálta a korábbi fejl dési szakaszok
eredményét;

• valamint az 1946-47-es politikai rendszerváltást, amelyt l kezdve több, mint negyven éven át a
bankrendszer megsz nt létezni, csak meghatározott és funkcionális technikai szerepet betölt
pénzintézetek m ködhettek szakosí tott jelleggel; a bank elvesztette korábbi fogalmát és egyszer en a
méltányolható és jogos hiteligények és támogatások csatornájává vált; létezésük vagy
függetlenségük megszüntetése, illetve korlátozása révén ellen rz  és irányí tó funkciók jelentek meg
és az ún. hitelpolitikai irányelvek bevezetése után minden szabadságukat elvesztették; az ezután
következ  mintegy szintén negyvenéves id -intervallumban kett s folyamat zajlott le: a központi terv-
és hitelpolitika megszabta határokon belül lényegében kontroll  hiányában (viszont a bukás tényleges
veszélye nélkül) folyt a hitelezés (melynek formája és mértéke is mindig vita tárgya volt),
ugyanakkor a hitelélet fejl désének következtében a monobank-rendszer alapjai is kezdtek
megbomlani - egyes hitelfunkciók (szigorúan a központi elv alapján) szétválasztásra kerültek;

• csak 1987. január 1-én jött létre az ún. kétszint  bankrendszer, ami a történeti fejl dés és örökölt
ügyfél- és portfolióállomány, valamint a belföldi gazdaságszerkezet korlátjai és egyéb tényez k
következtében nem volt képes kilépni saját árnyékából: ez a politikai rendszerváltás és a rendkí vül
szigorú (és vitatott szükségesség ) piacgazdasági keretszabályok megjelenése következtében
egyenesen vezetett a bankrendszer cs dveszélyes állapotához, illetve a központilag vezérelt állami
ment akció (bank- és adóskonszolidáció) elkerülhetetlenségéig;

• a magyar pénzintézeti szektor fejl dését tekintve tulajdonképpen lehet ség lenne a kés bbiekben egy
harmadik szakasz azonosí tására is: 1994-96 folyamán a pénzintézeti rendszerünk t keszerkezete és
tulajdonosi struktúrája szignifikáns mértékben megváltozott - a közvetlen állami tulajdon
kisebbségbe került és megjelentek a kisbefektet k, valamint az ennél meghatározóbb hatású külföldi
szakmai- és pénzügyi befektet k.

7. A tervirányí tás id szakának értékelése: kett s hatás a bankpiacon

Bevezetésként hangsúlyoznom kell, hogy közvetlenül a II. világháború utáni id szak központi
gazdaságirányí tási kí sérlete önmagában nem nevezhet  rossznak: a gazdaság és maga az ország
is romokban hevert, nem volt megfelel  infrastruktúra és t ke-, illetve pénzpiac sem.
Meg kell ugyanakkor azt jegyezni, hogy a központosí tásnak kifejezetten csak az újjáépí tésre, illetve
a gazdaság piacgazdasági alapon történ  újjászervezésére kellett volna korlátozódnia: cél egy

keer s vállalkozói középréteg létrehozása, a nemzetközi kapcsolatok kiépí tése, a hitelélet
vitalitásának fokozása kellett volna, hogy legyen.
Ehelyett a szocializmus megszabott ideológiája által vezérelve fokozottan bekövetkezett a nemzetközi
elzárkózás, a „megoldjuk saját er nkb l”, valamint a hozzáért  (de a régi érában már felel s posztokat
betölt ) szakemberek lecserélése a pártérdekeket els dlegesnek tekint  és pártszempontból megbí zható
káderekkel. A párt vezet  ideológusai, valamint a „hivatalos” gazdaságideológusok által a bankhitel
szerepe mindig is megkérd jelez dött: azt a kizsákmányolás forrásának tekintették, melyet fel kell
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váltania a központosí tott pénzek „értelmes”, központilag megszabott célok mentén és feltételekkel
történ  szétosztásának:
„…a bank nem veheti át azt a szerepet, amelyet a direkt gazdaságirányí tás rendszerében a Tervhivatal
betöltött.”[Riesz,M; 1969]
A következ  50.sz. ábrán megkí séreltem a már egyszer bemutatott hitelintézeti banktörténeti
grafikonból kiemelni a tervirányí tási korszak grafikonját.
Mint ebb l is látható, vizuálisan sem állja meg a helyét az az általánosí tó feltételezés, miszerint a
tervirányí tás id szaka alatt a banki hitelaktivitás folyamatosan alacsony lett volna:
§ a bankok államosí tását követ en a hitelintenzitás ténylegesen nagyon alacsony volt és mint látható,

éveken keresztül a konkrét hitelforrások csak másodlagos szerepet játszottak; a vállalati (majd
kés bb a közületi illetve önkormányzati) források meghatározó hányadát az állami támogatások,
fejlesztési alapok, tartós forgóeszköz kiegészí t  alapjuttatások képezték;

§ a grafikon is alátámasztja azt a hipotézisemet, hogy ebben a felfogásban fokozatos könnyí tés
fedezhet  fel és a banki hitelvolumen, hitelintenzitás fokozatos és töretlen növekedését lehet
megfigyelni; meglep , de megí télésem szerint értelemszer  a következtetés, hogy az 1920-as évek
bankrendszeréhez hasonlí tsuk az 1960-70-es évek bankrendszerét: bár jóval kisebb formában és
pártideológiába burkolt funkcionalitás keretében, de ugyanúgy a banki koncentráció és az ügyfélkör
bankhoz kötése történt meg (ehhez jóval több eszköztár állt rendelkezésre, mint azokban az
években).

50.sz.ábra
Hitelaktivitás a tervgazdálkodásban

A bankrendszer szerepét és funkcióját tehát megí télésem szerint mindvégig ideológiai szempontok
határozták meg, azonban, mint látható, az 1970-80-as években a gyakorlat már másképpen festett. A
hivatalos álláspont tekintetében azonban meghatározó változást az 1968-as reform sem hozott. Még az
1970-es években is éles vita folyt magáról a bankhitelnek a funkciójáról és szerepér l is: azt az akkori
gazdaságelemz k többsége a vállalati „önfinanszí rozás” gátjának, az adóssá váló vállalatot pedig a
bank kiszolgáltatottjának, kizsákmányoltjának tekintették.
A két szempontot egymással összeegyeztethetetlennek í télték meg:
„…A gazdaság dinamizmusát a termel  vállalatok képviselik és nem a pénzügyi hatóságok, még akkor
sem, ha azok bankok. A termel  vállalatok függ sége a banktól, amely az egyoldalúan hitelre épí tett
rendszer egyenes következménye, a kezdeményezés és a m szaki dinamizmus szempontjából éppen
olyan hátrányos, mint bármely más olyan tí pusú elrendezés, amely aláássa a vállalati
önállóságot.”[Szakolczai,Gy.; 1973].

Vállalati (ipari) források megoszlásának változása 1968-74. (%)
Források tí pusa 1968. 1972. 1973. 1974.
Foe.alap/foe.hitel 62,5 65,2 64,4 61,9
Egyéb s. forrás 34,8 34,8 35,6 38,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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Forrás: Tallós, Gy.; 1976.
10.sz.táblázat

Bár ezeknek a megközelí téseknek van reális és közgazdasági szempontból is értelmezhet  alapja,
hiszen:
• a kialakuló banki függ ség – els sorban az adósságteher nyomása – kényszerpályára és

eladósodottságba vezetheti a vállalatot;
• mindez általános árszí nvonal-emelkedéshez járulhat hozzá;
• a saját forrásokból való növekedésfinanszí rozás bizonyos mértékig tényleg el nyös.
Nem szabad azonban az ellenkez  oldalt sem elfelejteni:
• a bankhitelnek els sorban fejlesztési – és ily módon olyan növekedési – célokat kell szolgálnia,

amelyek révén a hiányzó saját forrás pótlásáról van szó és amelynek viszonylag gyors visszafizetése
biztosí tott;

• a bankoknak éppen ilyen szempontok alapján szelektálnia kell(ett) a hitelkérelmez k és hitelcélok
között: csak az életképes és rentábilis fejlesztések finanszí rozását szabad felvállalni – ha ez teljesül,
akkor a bankhitel terhe nem jelent problémákat; Magyarországon azonban erre a bankoknak ebben a
korszakban nem volt lehet ségük (s t még a bankhitel feltételeit sem szabhatták meg);

• szintén megfigyelhet  a bankokkal kapcsolatos szereptévesztés ezekben a korabeli véleményekben: a
bankot minden esetben egyfajta pénzügyi hatóságnak tekintik, amelynek a szerepe a gazdaság
irányí tása és ellen rzése.

1978-ban a beruházás-finanszí rozás és forgóeszköz-szükséglet feltöltése alapvet en fejlesztési
alapokból, illetve az ÁFB közbeiktatásával történt; ezekben az években a kulcsszó a hitelkontingens és a
szelektí v hitelezés volt.
Mint  a lenti 51.sz. és  52. sz. ábrákról is leolvasható, a hazai hitelintézeti rendszer természetes módon a
szovjet etalonra épí tett, ugyanolyan funkcionális felépí téssel rendelkezett.

    51.sz.ábra         52.sz.ábra

A struktúra alapelemeinek mindegyike meghatározott ügyfélkör (mez gazdaság, háztartások, beruházási
igények) pénzfolyamatainak és hitelszükségleteinek egyszámlás lebonyolí tását végezték, egyedüli
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kivétel ez alól az oly sokszor és olyan meghatározó szerepet betölt  Pénzintézeti Központ (PK).
Emlékezhetünk rá, hogy szinte megalakulásától kezdve mindvégig valamilyen bankok feletti
szerepkörrel rendelkezett.

Már emlékezhetünk rá, hogy a PK-t 1916-ban alapí totta 276 pénzintézet és a kormányzat; az az
id szak az extenzí v bankfejl dés eklatáns példájaként szolgált, hiszen korábban bemutatott mérték
bankalapí tási folyamat zajlott le. Az egyre terebélyesed  bankrendszer önmagától vetette  fel, hogy
szükség lenne valamilyen fajta kontrollra.
A PK a bankok felügyeleteként született meg. Ebb l a szempontból mondhatjuk azt is, hogy
bankfelügyeleti szervként kezdte meg m ködését. Emellett intenzí ven fejlesztette a nemzetközi
levelez banki kapcsolatokat is, ezáltal vált lehet vé, hogy a II. világháborút követ en a vizsgált
id szakban a bankfelügyeleti szerepét elvesztve a szocialista bankrendszer nemzetközi bankvilággal alig

köd  kapcsolatának láncszemét képezze. 1945 után az államosí tott PK már a háborús jóvátétel-,
illetve a szovjet–magyar közös tulajdonba került vállalatok pénzügyi elszámolásaival, illetve a
Magyarországon  él  külföldiek bankszámlájának vezetésével foglalkozott, illetve mindvégig
rendelkezett felszámolói jogkörrel is, mellyel 1986-ig monopóliumként rendelkezett a bankrendszerben
(mára ezt a funkcióját elvesztette, de a bankfelszámolás továbbra is monopólium).
Az 1968-as gazdaság(irányí tás)i reformot els dlegesen megfogalmazott céljai és indokai alapján lehet
kedvez en megí télni, tekintve, hogy az addigra kialakí tott gazdaságszerkezet, a finanszí rozási
gyakorlat és a KGST-kapcsolatok hatására gyakorlati, a hitelélet és bankpiac terén igazából
szignifikánsan mutatkozó hatása nem volt:
• megsz nt, illetve jelent sen lekorlátozódott a kötelez  tervezés (már addigra is csak látszólagos)

rendszere; témánk szempontjából itt els dlegesen az ún. hiteltervek (!) eltörlése mérvadó: a rendszert
azonban lényegében hasonlóval helyettesí tették – a népgazdasági tervekben ugyanis
hitelvolumeneket határoztak meg (most alulról-felfelé, nem pedig felülr l-lefelé), amelyek alapján a
gazdálkodó szervezetek és a bank közvetlenül (központi célok alapján, központi irányvonalak mentén
és dönt en központi refinanszí rozott és redisztributált pénzek kiosztásával) határozta meg a
hitelkapcsolatát (ami a  gyakorlatban a fenti indokokon túl a már kialakult bank-ügyfél függ ség és
az ideológiai szempontok és egyéb kapcsolatok miatt sem hozott lényegi változást);

• a döntési hatáskörök decentralizálásának célja a vállalati saját források mértékének és
finanszí rozási arányának növelése: csak látszatintézkedés volt;

• a vállalati er források jobb és hatékonyabb felhasználását célozta a vállalatok fejlesztésben való
érdekeltségének növelése: ez már csak azért sem járhatott sikerrel, mivel a fejlesztések általában
egyszer en a termékszerkezet további romlását eredményezték, másrészt mivel a tényleges
érdekeltség nem valósulhatott meg (az már szinte tiszta kapitalizmus lett volna) – a sikeresen
gazdálkodó vállalatoktól a nyereség és a jövedelem elvonásra került és ezeket a pénzeket központi
koncepció alapján a rosszul gazdálkodókhoz, illetve a központi fejlesztési koncepcióba illeszked
vállalatokba csatornázták.

A hitelpolitika és a hitelezés gyakorlata is lényegében mindvégig központi irányí tás és ellen rzés alatt
maradt: a bankrendszer helyzetét, kondí cióit és feladatait a szocialista tulajdonviszonyokon alapuló
tervirányí tás [Balcerowicz,L.;1995.] határozta meg. Egy többszint  bankrendszer funkcionális
elemeinek monobank-struktúrában való szétosztása 1973-74-re olyan elméleti(!) – és gazdasági
feladatok mentén létrehozott – hiteléletet hozott létre, melynek alapelve:
− a jegybanki megtakarí tások kezelésének, valamint a termel  vállalatok- illetve a fejlesztések

finanszí rozásának funkciói nem különültek el, egy szervezetben összpontosultak;
− a speciális (és ily módon az MNB szervezeti keretein túl kerül ) bankfeladatokat két elv alapján

határolták el:
§ a pénz tulajdonosai szerint (költségvetés és lakosság)
§ kereskedelmi és egyéb szempontok alapján (külkereskedelem és kommunális feladatok
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finanszí rozása)

53.sz.ábra     54.sz.ábra
Hitelvolumen b vülése           Hitelszint alakulása

Mint látható, a reformot követ en a bankszektor szempontjából mégis meghatározó szemléletváltás
következett be, hiszen megemelkedett a bankszektor közvetlen hitelkibocsátása. Ez önmagában azonban
nem értelmezhet , mivel nem szabad piaci döntések és hitelbí rálatok eredményei voltak a
hitelfolyósí tások, hanem továbbra is egyrészt hitelpolitikai iránymutatások mentén, másrészt
kényszerhitelezés formájában került rájuk sor.
Az 1968-as gazdaság(irányí tás)i reform – mint arról korábban volt szó – a bankszektorra és ezáltal a
hiteléletre lényegében a gazdasági célokkal nem adekvát hatást gyakorolt. A bankrendszer
központosí tása továbbra is fennmaradt. Egyes szerz k viszont figyelmeztetnek arra, hogy ezalatt lassan
azért érlel dött az a szakmai érv, hogy az MNB a feladatok centralizálásával és a funkciók
egyesí tésével egyetlen célnak sem tudott maradéktalanul eleget tenni (nyí ltan az nem fogalmazódott
meg, hogy a hitelezést piaci alapokra kell(ene) helyezni). A jegybankon belül – a visszaemlékezések
szerint – mindig is volt egy képzettebb, nyelveken beszél  és nemzetközi (nem csak KGST)
kapcsolatokkal és kitekintéssel rendelkez  vezet - és középréteg, amely ápolta a monobank rendszer
el tti nagybankok (pl. Pénzintézeti Központ, Magyar Általános Hitelbank, Pesti Hazai Els
Takarékpénztár) és a jegybank függetlenségének szellemi hagyományát.
A magyar gazdasági folyamatok alakulása, a korlátozott (de azért néhányak számára elérhet ) külföldi
szakirodalom és gyakorlati tapasztalat már közvetlenül a reform utáni id szakban növelte azon
szakemberek számát, akik úgy vélték, hogy elhibázott dolog az MNB-n belül két egymással össze nem
függ – és egymással ellentétes célokat is szolgáló – funkciót egyesí teni:
• a bankok bankjaként feladata volt a makroökonómiai politika céljainak- és a monetáris céloknak az

elérését biztosí tani;
• szigorú pénzpolitikát folytatni;
• ugyanakkor kereskedelmi, fejlesztési banki funkciójában a hitelezés, a vállalati gazdálkodás

realitásának megteremtését is felügyelnie, koordinálnia kellett volna.

Mindez a paradoxon oda vezetett, hogy a jegybankon belül megtestesült különböz  bankári szemlélet
megkövetelte rövid- és hosszú távú érdekek összeütközésbe kerültek - ilyenkor pedig olyan
kompromisszum jött létre, amely egyik oldal érdekeinek és céljainak sem felelt meg. A banki hitelezési
aktivitást az 1950-es évekt l a gazdaságirányí tási reformig nagymértékben kiszorí totta az állam, mint
közvetlen finanszí rozó (természetesen az MNB különböz  f osztályain keresztül). A korszak
gazdaságirányí tási felfogása szerint a bankrendszer csak felesleges résztvev je a vállalati forrásigények
kielégí tésének, tekintve, hogy a kormányzat, illetve a gazdasági vezetés központi tervkit zések révén
meghatározza el re a termelés volumenét és az ahhoz szükséges finanszí rozási forrásokat is. Ebb l
következ en ebben az id szakban  a hitelek mellett több formája is létezett a termeléshez szükséges
források biztosí tásának (55.sz.ábra):
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Az állam, mint közvetlen finanszí rozó szerepét már emlí tettem; ennek során közvetlen alapjuttatásokkal
vállalati jövedelmek központi adójelleg  elvonásából) t ke-kiegészí téssel látta el a vállalatokat,
bankokat (bizonyos szempontok alapján).

A forrásbevonás további formái voltak:
§ a vállalatok két forrásból juthattak kölcsönhöz, meghatározott rögzí tett kamatfeltételek mellett:

egyrészt korlátozott mértékben a hitelintézeti rendszerb l is vehettek fel (meghatározott banktól,
meghatározott standardizált feltételeket teljesí tve, meghatározott célokra) kölcsönöket (látható,
hogy a bankhitel részesedése fokozatosan növekedett azzal a kí sér jelenséggel, hogy az állami
alapjuttatásokat fokozatosan váltotta ki az ún. állami kölcsönforma, mely megí télésem szerint
valamilyen szint  közeledést jelentett már a bankhitel formájához); másrészt kezdetekt l fogva
létezett a vállalati kereskedelmi hitel fogalma és gyakorlata a rendszerben: ez egy olyan zárt
rendszer volt, amelyen belül nettósí tással és folyamatos görgetéssel lehetett kezelni a kialakuló
tartozásláncot és amelynek addig nem volt következménye, amí g minden hazai vállalat termelését
fizet képes piacon tudta elhelyezni);

§ fejlesztési alap-átadás társulási formában vagy társuláson kí vül (ezek mind egy igen rossz
hatékonysággal m köd  rendszer elemei voltak, hiszen az a vállalat, amelyik versenyképesebb
terméket állí tott el  és nyereséget is termelt, saját forrásait kellett átadnia a rosszabbul teljesí t
vállalatok számára).

Bár a fenti felsorolás nem teljes, azonban jelzi, hogy a szocializmus id szaka alatt is egyre puhultak
fel a finanszí rozási korlátozások és került el térbe a banki hitel szerepe.
El ször a teljes közösségi szellemen alapuló forráselosztásból indult a forrásallokációs rendszer
(konkrétan a visszatérí tési kötelezettség, illetve az ellentételezési kötelezettség nélkül a vállalatok
között a mindenkori gazdaságpolitikai irányultságnak megfelel en történt az eszközátcsoportosí tás),
majd a fentiekben is felsorolt forrásokat b ví tették a forgóalap-kiegészí tések is.
A vizsgált id szakban  1968-tól a -bár nem piaci elveken történ - bankhitelezés mértéke 23%-ról éves
átlagos szinten 1974-re 32%-ra, illetve 1982-re 29%-ra emelkedett. A kés bbiek során ezeket a vállalat-
bank kapcsolatokat tekintem a bankkonszolidáció okaként meghatározott reverz hitelállomány
keletkezési id szakának. Ekkor ugyanis a hitelintézeti rendszer egyetlen tagja sem hozhatott önálló
döntést arra vonatkozóan, hogy milyen formában és mely célcsoportot illetve azon belül melyik vállalatot
vagy szövetkezetet kí vánja ügyfeleként megtartani és hiteligényét kielégí teni.
Nem is beszélve a hitelek jogi biztosí tékairól: a bankhitelezés szabályozási hiányosságai miatt a
bankhitelek fedezeti hátterét lényegében a banknál és az ügyfélnél meg rzött szerz dési
dokumentumok bizonyí tották, azonban ezek újabb megterhelését, elidegení tését a gyakorlatban
semmi nem gátolta.153 Azzal, hogy a hitelfelvev ket és a számlavezet ket egy-egy bankhoz, illetve
hitelintézethez kötötték, ebben az id szakban mindenképpen biztos jövedelemhez juttatták a hitelintézeti
rendszer szerepl it, azonban nem szabad elfeledni, hogy:
(a) a banki cs dhelyzeteket a kés bbiek során alapvet en ezek a bizonytalan hatékonyságú vállalatok

indukálták és
(b) ezen id szak alatt az állam a hitelintézeti rendszer felt késí tésére nem tett jelent s lépéseket,

azonban hasznát adók formájában beszedte;
(c) banki szabályozás, prudenciális normák és m ködési keretek nélkül sorra alakulhattak az 1980-as

években az alult késí tett bank-kezdeményezések, melyek kés bb kisbankokká átalakulva végül is
rendkí vül kis hatékonysággal és kis ügyfélkörrel m ködve potenciális cs dforrások voltak.

A fenti t keallokációs folyamat elméletileg a különböz  mellé-és alárendelt szervezetek együttes és
egymásra épül  döntése alapján történt, melynek meghatározó szerepl i az MNB-n túl OT, a

153 Ld. a jelen doktori értekezés 2. és 3. fejezetében leí rtakat: azt hiszem nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi
bankszegmensnek a jogi szabályozatlanság, a hitelez védelem hiánya, a fedezetek nem megfelel  és
biztos közhiteles nyilvántartása olyan immanens jellemz i a hazai banktörténetnek, amelyt l már a
kezdetekt l fogva nem volt képes megszabadulni. Úgy vélem, hogy ilyen kondí ciók mellett a
bankrendszer létezése és teljesí tménye talán lehet olyan súlyú, mint egy jól szervezett és sokkal
biztonságosabb környezet mellett m köd  bankpiacé.
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Pénzügyminisztérium, az ÁFB, az ágazati minisztériumok, a helyileg érdekelt és illetékes tanácsok
illetve a különböz  decentralizált pénzalapokat kezel  intézmények.
Mint a felsorolásból is kiderül, ebben lényegében csak a hitelfelvev  és a hitelfolyósí tó nem vett
érdemben részt. A hitelfelvev i kör (legyenek azok vállalatok, szövetkezetek) eleinte csak a tervlebontó
szerepeként vehették ki ebb l a folyamatból a részüket, majd kés bb saját érdekeiket minél jobban
érvényesí t  lobbik jutottak a nagyobb forrásrészekhez.  Az 1968-tól m köd  allokációs rendszer
igazságtalan és kevéssé hatékony módja mellett a gyakorlatban ezek a hivatalos elvek is felpuhultak és
el térbe kerültek a foglalkoztatáspolitikai és lobbi szempontok. A finanszí rozási rendszer az 1970-es
években továbbra is végs  szerepre kárhoztatta a hitelintézeti rendszert, amely a továbbra is többszörös
hitelsz n keresztül befogadhatóvá vált kérelmeket rutineljárásként folyósí totta ki. Ez a hitelsz
szisztéma azonban már nem jelentette a korábbi id szakokban (Tanácsköztársaság, államosí tások)
jellemz  közvetlen beavatkozást, inkább távvezérlésként határozható meg: a funkcionális elvek szerint
tagolt hitelintézeti rendszer szerepl i befogadták a kérelmeket, de csak akkor, ha az a részükre
meghatározott ügyfélszegmensb l a hitelpolitikai szempontoknak és irányelveknek megfelel  célra és
módon lett benyújtva. Ebben a zárt hitelkapcsolati rendszerben a hitelintézeti szektor az 1946-47.
évi államosí tást követ en statikus képet mutatott nagyon sokáig. Ezt a rögzültséget jelezték a még
az államosí tások közvetlen id szakában megmaradó (természetesen állományában, feladatában és
szerepkörében gyökeresen átalakuló) pénzintézetek. Az 1970-es évek folyamán azonban kiderült, hogy a
rendszer nem képes kielégí teni a hitelkereslet b vülését illetve az állami nemzetközi hitelfelvételek
mindinkább egyre piacibb alapon történ  devizabevételt biztosí tó árualapok finanszí rozását kí vánta
meg.
Erre azonban az eddigi módon determinált kapcsolati hálóban verg  és alacsony t késí tettség , a
speciális igényeket kielégí teni nem képes rendszer alkalmatlan volt.  Azt is nyugodtan kijelenthetjük,
hogy nem volt jelen a kockázatvállalás és a kockázati t kebefektetés kezdetleges formája sem a
gazdasági életben.

56.sz.ábra
Hitelrendszer sémája 1970-ben

A fejlesztési alapok elvonásának megel zése késztette a külkereskedelmi vállalatokat arra, hogy 1980-
ban megalakí tsák az Interinvest Külkereskedelmi Fejlesztési Bt-t. Ez a forma lehet séget adott arra,
hogy a külkereskedelem terén egy saját fejlesztési elképzelések finanszí rozására létrehozott önálló
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kezdeményezés  pénzalap jöjjön létre. A lényeg tehát az, hogy megel zzék az állami elvonást, azt, hogy
a rosszabbul gazdálkodók kapják meg az általuk megtermelt forrástöbbletet. Ez ugyanakkor nem zárta ki
a nagyberuházások központi támogatási igényét sem. Mint az 57.sz. ábra is mutatja, sorra jöttek létre
ezek az önálló pénzalapként szolgáló vállalkozási formák. Ennek azonban nagyon nagy veszélye volt,
hogy
(a) igen limitált tulajdonosi-ügyfélkörrel kezdték meg m ködésüket;
(b) a beinvesztált t ke éppen az alacsony likviditástöbblet miatt hatékony banki m ködéshez kevés volt;
(c) lényegében hiányzott a kérelmek megalapozása és érdemi bí rálata;
(d) mintegy kockázati t kebefektet ként m ködve, a fejlesztési elképzelések kockázatát figyelembe sem

véve szolgáltak finanszí rozási forrásként;
(e) a tulajdonosi, érdekeltségi körön kí vül nem rendelkeztek releváns banki-gazdasági kapcsolattal;
(f) nagy kockázatot rejtett magában a kis ügyfélszegmens, mivel a kockázatot nem lehetett megfelel en

terí teni és fokozódott a (mai szóhasználattal) nagyhitel-kihelyezés;
(g) a források nem voltak megfelel en árazva és ett l független forrásgy jtést nem  végezhettek (csak

ún. célbetéteket fogadhattak el, ami olyan forrás, amib l a tulajdonosok valamilyen kés bbi
fejlesztést akartak megvalósí tani);

(h) összességében azt mondhatjuk, hogy egy normálisan m köd  bankrendszerben ezek a jellemz k
legfeljebb a hitelszövetkezetekre lettek volna megfeleltethet k, azonban ezek az intézmények egy
évtizeden belül általános vagy szakosí tott pénzintézetekké alakultak át.

A 57.sz.ábrán jelzett folyamat során létrejöttek a pénzintézeti kezdeményezések, amelyek mintegy
kiegészí tették kezdetben az MNB, az ÁFB, az MKB által biztosí tott, illetve biztosí thatott beruházási
hitellehet ségeket. Megvolt az az el nye, hogy a fejlesztési célokra (de kifejezetten csak azokra)
szabadon csoportosí tható t két biztosí tottak az alapí tók számára. A m ködési körük ennélfogva
azonban er teljesen determinált volt és ez kés bb tartalékolási következményekkel is járt.

57.sz.ábra
Kétszint  bankrendszer létrejötte

A különböz  alaprendszerben,  t kejuttatási társaságként vagy betéti társaságok formájában m köd
pénzintézeti kezdeményezések  az 1970-es évek alatt mégis olyan mérték  intenzitást fejtettek ki,
amivel az éves átlagos beruházási hitelvolumen mintegy 28-32%-át biztosí tották.
Meg kell jegyezni, hogy ezek a számok egyrészt nem teljesen pontosak, másrészt a hitelképz dés
kockázati kategorizálásáról nincsenek információink. A központi t keallokáció dominanciájának legf bb
biztosí tékát azonban a létrejött kis pénzintézetek forrásszerzésének (és kihelyezéseinek) korlátozása
jelentette. Az általam pénzintézeti kezdeményezéseknek nevezett bt-k, alapok és társulások
megalakulását tehát engedte az állam, azonban azokat igen szoros szabályozási keretek közé
kényszerí tette, másrészr l viszont nem merült fel az a kérdés, hogy egyáltalán miért volt szükség ezek
létrejöttére: miért nem volt képes a finanszí rozási rendszer a fejlesztési elképzelések kielégí t
finanszí rozására? Erre egy válasz lehet, hogy ezek el ször egyszer en csak a központi elvonások
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megkerülésére szolgáltak, majd a kés bbiekben felhasználásukat már egyre kevésbé ellen rizték, í gy
ezen hitelkiáramlások igen magas kockázati tartalmát a normál hitelintézeti rendszer keretén belül nem
lehetett volna biztosí tani.
A bankrendszer kétszint vé alakulásának következ  lépcs je az volt, amikor 1985-ben
jogszabályilag rendezték a szakosí tott pénzintézet fogalmát. Í gy  bankrendszerünkben a
takarékpénztár, a fejlesztési bank és az általános bank fogalma mellé újként konkretizálásra került ez a
forma is. Ez tette lehet vé, hogy 1985-86 folyamán az el bb felsorolt pénzintézeti kezdeményezések
sorra szakosí tott pénzintézetekké alakuljanak át. Ezzel azonban nem oldódott meg létjogosultságuk
kérdése, hiszen semmi sem indokolta, hogy az engedélyezett meghatározott céllal miért gy jtsenek
betéteket, ha azt elvileg a már meglév  pénzintézetek is el tudták volna látni.
Nem is beszélve arról, hogy a szakosí tott pénzintézet fogalma nem felelt meg a fejlett t kepiaccal és
bankrendszerrel rendelkez  országok fogalmi meghatározásának; a szakosí tott pénzintézetek továbbra
is csak célbetét jelleg  forrásokat allokálhattak és ezzel adekvát célra nyújthattak hitelt.
Következ  lépcs  az univerzális kereskedelmi banki jogkör megszerzése lehetett volna, azonban ennek
alapvet  feltétele volt a banki alapt ke általános megemelése.
Ennek hatására az egy bankra jutó átlagos banki alapt ke megnövekedett, de nem tekinthet  kielégí t en
magasnak.

A fent jelzett hibák, valamint az elméleti törekvések vezettek odáig, hogy mintegy húsz évvel a
gazdaság(irányí tás)i reform meghirdetését követ en hivatalosan is létrejött 1987. január 1-vel a
kétszint  bankrendszer a következ  felfogás és feladatmegosztás alapján:
• els  szint: a bankok bankja, az állam központi bankja az MNB, amely a jegybanki funkciókat látja el

(azonban a fejlesztési pénzek csatornázása és refinanszí rozás révén még ma is jelen van a
hitelpiacon);

• második szint: általános feladatkör  pénzintézetek – a klasszikus kereskedelmi banki m veletekkel
foglalkoznak (betétgy jtés, folyószámla-vezetés és hitelezés);

• harmadik szint: kialakulnak a szakosí tott pénzintézetek – els sorban fejlesztési banki funkciókkal;
• negyedik szint: a lakossági betétgy jtés és hitelezés monopóliuma az OTP és a takarékszövetkezetek

kezében marad.
Ezen túlmen en megjelenik a bankpiacon néhány egyedi kormány- és MNB-engedéllyel rendelkez
vegyesbank is (CIB,UNIC, CITI).
A folyamat akkor teljesedik ki, amikor 1989-ben ez a szigorú szétválasztás megsz nik és a kereskedelmi
bankok megkapják a lakossági betétgy jtés és hitelezés jogosí tványát, ugyanakkor pedig az OTP
kereskedelmi bankká alakulhat át.
A liberalizáció másik fontos eleme, hogy a kereskedelmi bankok jogosulttá válnak devizaszámlák
vezetésére és devizabetét gy jtésére (ez természetesen nem terjed ki a gazdálkodó szervezetekre, hiszen
erre még sokáig kell várni). Ez az id szak (1987-1990) a gazdasági törvényhozás és szabályozás
szempontjából olyan horderej , ami igazából csak az 1843-45-ös id szakhoz hasonlí tható. Ekkor
születnek meg a legfontosabb keretszabályok, a t ke- és pénzpiaci infrastruktúra kezdeményezései.
Mivel jelen dolgozat bankszakmai szempont alapján veszi vizsgálat alá a bankrendszer történetét és
helyzetét, ezért a kétszint  bankrendszer kialakí tásának id pontjával, az 1987-es váltással és a
monobank-rendszer megszüntetésével jóval kisebb terjedelemben foglalkozom, mint azt más publikációk
teszik. Az általam felkutatott hazai (és a hazai viszonyokkal foglalkozó nemzetközi) publikációk is
rendkí vül nagyra értékelik a kétszint  bankrendszer kialakí tását és ezt az id pontot mintegy
fordulópontként kezelik.
Az egész eddigi témavezetésemb l kit nhet, hogy  saját szakmai véleményem és kutatási eredményeim
alapján ezzel nem értek egyet. Ugyan maga a hivatalos engedélyezése a kereskedelmi bankoknak is
fontos lépés, de bürokratikusan, államilag vezérelve nem lehet kvázi piaci viszonyokat teremteni.
Véleményemet csak akkor tudom elfogadtatni, ha banki szakmai oldalról nézzük a folyamatot. A
hivatalos álláspont szerint az MNB leválasztotta magáról a kereskedelmi banki funkciókat és ezzel
lehet vé vált, hogy az MNB- l független kereskedelmi banki szegmens alakuljon ki. Ehhez tényleg nagy
lélegzet  törvényhozási munkát végeztek el (mint azt fent már jeleztem), azonban ez is részleges maradt
és a tényleges piaci viszonyokkal nem volt adekvát. Már rögtön ott kezdhetjük a verifikációt, miszerint a
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hazai bankrendszernek a kétszint vé alakí tás pillanatában már meghatározott ügyfélkörrel, kihelyezett
és befagyott követelésállománnyal kellett talpon maradnia és ugyanakkor ezen feladatok ellátásához nem
kapott megfelel  t keinjekciót, nem születtek meg az operatí v m ködéshez szükséges szabályok (azaz
nem engedélyezték a szabad piaci versenyt, illetve a bankok prudens m ködéséhez szükséges óvatossági
elv implikációját). A konszolidáció kidolgozott formája elkerülhet  lett volna, ha a rossz követeléseket
eleve nem integrálja az MNB a bankok mérlegébe; ehelyett azonban egy felemás kétszint  bankrendszer
alakult ki – mivel a bankrendszer új tagjai úgy lettek elindí tva, hogy megfelel  t keháttér nélkül kellett
kvázi piaci viszonyok mellett bizonyí taniuk és teljesí teniük, ezért lehetetlen volt a rossz illetve kétes
állománynak megfelel  mérték  céltartalékot képezni. A bankrendszer és a politika összefüggéseir l
volt már szó.
Ennek alátámasztására pregnáns példa ez az id szak, hiszen az állam talán rövid távú költségvetési
érdekekt l vezérelve halasztotta a nemzetközi (illetve BIS) standardoknak megfelel  t kemegfelelési
mutatók elérését és az ugyancsak ilyen mérték  céltartalék vagy általános tartalékképzést. Ezért
ezekben az években az állam nagy összeg  összesí tett adóbevételhez jutott és a bankok egyre
halmozódó és aggregálódó illikvid eszközeinek problémáját évekkel kés bbre tolta el.

A bankrendszer ennek következtében az elégséges szintet meg sem közelí t  tartalékvolument képezte
meg, aminek az lett a következménye, hogy amikor már a kormányzat minden komolyabb bankstratégiai
szemléletmódot nélkülözve rendkí vüli hirtelenséggel megszigorí totta a vállalati tartozásokra vonatkozó
szabályozást (cs dtörvény, banki portfoliómin sí tés) ezzel bombát robbantott; a bankrendszer
legszignifikánsabb tagjai technikai fizetésképtelenség szélére sodródtak, mivel egy éven belül
képtelenség volt olyan nagyságrend  tartalékot akkumulálni, ami ezt a nagyságrend  kockázatos
állományt képes lett volna ellensúlyozni.

A kétszint  bankrendszer  azonban ezen túlmen en is csak kvázi kétszint nek min sí thet , hiszen a
banki függetlenség a valóságban nem olyan egyértelm , mint azt a publikációkban is evidenciaként
kezelt hivatalos vélemények tükrözik.
A kereskedelmi bankok independenciája azzal nem vált valóssá, hogy a likviditási hitelkereteket
felváltotta a repo-szisztéma, illetve el í rásra került  a kötelez  tartalékráta módszere. Bár a kötelez
tartalék önmagában a biztonságot fokozó tényez , azonban rontja a banki eredményességet és nem
szelektál a bankok portfoliója illetve kockázati kitettsége alapján. Mí g korábban az MNB a likvid-
hitellel forrásokat vont el a bankszektortól, addig ezt most a tartalékráta helyettesí ti (ahelyett, hogy a
kétszint  bankrendszer kialakí tásakor a létrehozott bankoknak megfelel  mérték  alapt két juttatott
volna).
Mindennek következtében a kisbankok alapvet en kiszolgáltatottá váltak a bankközi pénzpiacnak és
költségszerkezetük egyre kockázatosabb hitelezésre kellett magukat rászánniuk.  A bankközi pénzpiac
elméletileg olcsóbb és biztosabb forrásszerzési lehet séget jelentene, hiszen az MNB a kamatszintet
mesterségesen igen magasan (a piaci szint fels  határán) tartotta.
Összegezve tehát, a kétszint  bankrendszerben a mai napig fennmaradtak, az én meghatározásomban,
piacidegen elemek. Ilyen a kötelez  tartalékráta el í rás vagy akár a napjainkban nagyon jelent s
méreteket öltött váltó rediszkontálás, illetve hitelrefinanszí rozás (ennek alfajai az MNB által kreált
konstrukciók, illetve a nemzetközi vagy külföldi hitelintézetek által nyújtott kölcsönök átcsatornázása  a
bankrendszeren). Amennyiben ezek az interdependenciák fennmaradnak a rendszerben, úgy mindaddig
nem lehet teljes banki függetlenségr l beszélni és mindaddig féloldalasnak kell értékelnünk 1987. január
1. után történteket.
A konszolidáció majd  a kés bbiekben rá is mutat arra, hogy a bankok mennyire m ködésképtelenné is
váltak mintegy öt év alatt, illetve azzal, hogy minden gazdasági aktor eltakarta a tényleges bajokat és
hiányosságokat, sikerült elérni, hogy a kockázatos hitelállomány majdnem a teljes bankrendszer ismételt
fejl dési töréspontjához vezetett.

8. A tulajdonosi viszonyok változása a magyar bankrendszerben
8.1. A privatizációs stratégia általános értékelése



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

123

A hazai bankprivatizációt a kezdetekt l fogva felfokozott társadalmi és politikai érdekl dés övezte. Jelzi
ezt a bank- és adóskonszolidáció, valamint az egyes bankoknak juttatott állami garanciák és alárendelt

kejuttatások körül (pl. Budapest Bank Rt.) kirobbant vita.
Megí télésem szerint ennek szükségességét és elkerülhetetlenségét nem lehet vitatni – els dleges érdek
ugyanis, hogy a gazdaság motorja visszanyerje erejét és aktivitását, ezáltal elindulhasson a hitelb vülés
is. A magyar bankok körében végrehajtott privatizáció értékelésekor nem szabad elfeledkeznünk arról,
hogy bár nemzetközi mércével mérve kis felvev piacról van szó, azonban a tartalék-el í rások és a
banktechnika következtében viszonylag kis t kebefektetés alapján meghatározó mérték  reálhozamot
(t kearányos megtérülést) lehetett, illetve lehet még ma is elérni, í gy a bankvásárlás nem tekinthet
rossz üzletnek. Figyelembe kell venni azt is, hogy (legalábbis az eladások nagy részénél) a vásárlás
indokai között ott szerepelt az anyabank ügyfélkörében szerepl  nemzetközi cég magyarországi
megtelepedése, tulajdonszerzése, befektetése, zöld mez s beruházása is.
A privatizáció szükségessége ugyanakkor a kormány számára számos indokkal volt még
alátámasztható:
• a hazai állami tulajdonú bankok a korábban vázolt okokból (szocialista korszak hitelpolitikája, reverz

állomány, szabályozatlanság) kifolyóan jelent s rossz követelésállományt halmoztak fel, nem
rendelkeztek megfelel  hitelpolitikával és üzleti elképzeléssel;

• ezen bankok menedzsmentje képtelen volt a kilábaláshoz vezet  utat megtalálni, illetve arra sok
esetben nem is érezte kényszerí tve magát, hiszen (nem is alaptalanul) bí zott az állami segí tségben;
ezen kötelez (?!) állami segí tség jöv beni elkerülésének optimális módja a tulajdonosváltás és a
friss m köd ke-injekció.

A harmadik, de egyben az egyik legfontosabb ok a magyar bankrendszer 1980-as évek óta tartó
aktivitás-csökkenése volt: elemzések szerint a bankrendszer pénzügyi közvetí t szerepe (reálértéken)
1988 óta szignifikáns mértékben csökkent.

58.sz.ábra
Monetarizáltság alakulása

Meg kell jegyeznem, hogy ezzel saját számí tásaim nem egyeznek meg (ld. 58. sz.ábra), mivel másként
közelí tem meg a monetarizáltsági szintet. Megí télésem szerint, a szakirodalom eléggé elnagyolva
képezi meg számí tási bázisát akkor, amikor nem értelmezi a bankrendszer érdekeltségi hálózatát.
Ameddig ezek az alternatí v közvetí t k nem jelentek meg, addig ez a számí tási mód nem igényelt
korrekciót és ténylegesen a szakirodalomban számos helyen publikált részesedési arányokat mutatta. Az
én megközelí tésem szerint egyrészt a monetarizáltság torzí tott mutató, mivel tartalmaz olyan
mérlegelemeket is, amelyek semmiféleképpen nincsenek összefüggésben a pénzügyi intermediáció
intenzitásával.
Amennyiben ezt mégis számí tjuk, úgy a banki teljesí tmény megí télésénél a következ  korrekciók
mindenképpen indokoltnak t nnek:
§ a monetarizáltságnál a hipotézisem bizonyí tásakor is alkalmazott hitelintenzitási mutatók sokkal

alkalmasabbak a hitelintézetek és ezen belül a jelen dolgozatom kutatási témájaként feldolgozott
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kereskedelmi bankok teljesí tményének megí télésekor: a kereskedelmi bankok tevékenysége
klasszikus modellfelfogás alapján a likvid eszközök kevésbé likvid eszközökbe való
transzformálásának institucionális keretét biztosí tani és ezáltal akkumulálni a forrásokat,
információkat és mérsékelni a kockázatokat, illetve a t keszerzés költségeit; ehhez képest a
feladataik ellátási hatékonysága alapján illend - saját véleményem szerint- a kereskedelmi bankok

ködését is értékelni, vagyis ehhez tökéletes eszköz a hitelintenzitás kimutatása (ezekkel a
mutatókkal számí tott értékeket banktörténeti sí kon - azaz a teljes aktí v m ködési id tartamra
mutatja  a fenti ábra);

§ a monetarizáltságot önmagában sem szabadna úgy megközelí teni, ahogy az általam tanulmányozott
publikációk teszik: sz k értelemben vett kereskedelmi banki szegmenst vizsgálnak, ezekb l
ténylegesen az t nik ki, hogy a kereskedelmi bankok pénzügyi intermediációs aktivitása a gazdasági
rendszerváltás óta fokozatosan csökken és 70%-os sávban mozog; ez azonban rendkí vüli módon
megtéveszt  (és ennek kiküszöbölésére jó a fenti hipotézisem).

§ Akkor sokkal pontosabb képet kapunk, ha figyelembe vesszük a kereskedelmi bankok pénzügyi
szolgáltatással és alternatí v pénzügyi intermediációval foglalkozó institúcionális keretét is –ebben
az esetben azt az egyszer  tényt kell korrekciós bázisként alkalmaznunk, miszerint az alternatí v
pénzügyi intermedierek között felsorolt lakás-takarékpénztárak, nyugdí jpénztárak és brókercégek
meghatározó hányada kereskedelmi banki tulajdonban van, éppen ezért az általuk akkumulált
források is részét képezik, számí tásaim szerint  monetarizáltsági szintnek;

§ a fenti korrekcióval számí tott eredmény szerint a monetarizáltsági szint nagyobbnak t nik, mint a
sz k értelemben vett kereskedelmi banki mérlegf összegek alapján.

A monetarizáltságnak ez a mér száma a fejlett t ke- és pénzpiaccal rendelkez  országokban 150-200%
körül mozog, í gy a hazánkban becsült mérték (mind a két bázison számolva is) még mindig rendkí vül
alacsony (a sz k értelemben vett 70%-os sáv és az általam számí tott korrigált mutató 120%-os sávja is)
és a gazdaság növekedését gátolja.

Ennek azonban több oka is volt (van):
• a hazai bankok és pénzintézetek rossz hitelpolitikája 1991-ig olyan mérték  céltartalék-képzésre és

hirtelen eredménycsökkentésre kényszerí tette a hitelintézeti rendszert, amelynek következtében a
hitelkihelyezések kockázatát a bankok nem voltak képesek megfelel  mértékben felmérni illetve
pontosabban: a kockázatot nem merték a korábbi mértékben felvállalni;

• nagyon korlátozott volt ebben a banktörténeti id szakban azon vállalkozások száma, amelyek
hitelképesek voltak vagyis potenciális fizet képes hitelkeresletet biztosí tottak; ehhez képest is
alacsony volt azon hitelfelvev k száma, amely cégek növekedési perspektí vával is rendelkeztek
(külpiacok, belföldi biztos piaci szegmens);

• a rendszerváltás nagyon sajátos volt mind Magyarországon, mind pedig lényegében az összes közép-
kelet európai volt szocialista ország számára:                                       „... a politikai,
gazdasági és társadalmi rendszerváltás folyamatai elcsúsztak egymás mellett, a politikai
rendszerváltás jelent sen el reszaladt, de nem terjedt ki a gazdasági rendszerváltásra kell
mértékben.”[Ágh,A.; 1996]

• Magyarországon a gazdasági és politikai rendszerváltást követ  években sokáig a szabályozatlanság,
a mindenáron történ  vagyonszerzés és egy vállalkozói középréteg keletkezésének jellemz i voltak
pregnánsak; nagyon sok volt az ún. sodródó vállalatok, a legalitás határán m köd k száma:
mindezek ellen csak egy hitelez barát törvényi szabályozás jelentette volna az igazán hatékony
ellenlépést.

59.sz.ábra
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Hitel/MFO növekedés

Megí télésem szerint az 59.sz.ábra által is jelzett sz külés a rendszerváltás óta eltelt folyamatok alapján
abban az id intervallumban „természetes” volt.
Abban a környezetben, ahol:
• a banki hitelfedezetek forgalomképessége nem volt biztosí tott;
• az ügyfelekr l nem állt rendelkezésre megbí zható (és aktuális) információs adatbázis;
• a fedezetként lekötött jogi biztosí tékok értékesí téséb l a bank nem els ként jutott követelésének

legalább egy részéhez (ha egyáltalán hozzájutott);
• és ahol nincsen igazából (még ma sincsen) érvényesí thet  szankciója a felel tlen gazdálkodásnak

(vagy akár a szándékos károkozásnak).
Vizsgáljuk meg azonban egy kicsit részletesebben is, milyen is volt a bankok gazdasági, szabályozási
környezete. Milyen feltételrendszerek konstellációja vezetett ahhoz, hogy a tulajdonosi szerkezet
átalakí tásával kellett friss t két a bankrendszer vérkeringésébe bevonni.
Az 1990-es évek elején az átmeneti gazdaságok közül - mind szabályozási, mind piaci orientáció
szempontjából - Magyarország volt a legközelebb egy általánosan elfogadott piacgazdaság
elméleti modelljéhez. Már bemutattam a tervirányí tási id szak végének reformját és kí sérletet is
tettem a reformok jelent ségének, hibáinak vagy egyáltalán a hatásának az értékelésére.
Ez a gazdasági környezet olyan adottságokkal rendelkezett, amelyben a háztartások belföldi
kereskedelmi banknál devizabetétet csak 1988-tól tarthattak. Az 1980-as évek végéig a háztartásoknak
devizabetétet csak meghatározott feltételek teljesí tése mellett és meghatározott jogcí meken helyezhettek
el, amir l ráadásul kontrollintézkedésként (deviza)igazolást kellett bemutatni154. 1991. január 1- l az
MNB rendeletben engedélyezte, hogy a belföldi természetes személyek -a külkereskedelmi
tevékenységb l, az idegenforgalomból és a nemzetközi fuvarozásból, szolgáltatásból, a belföldi
kereskedelemb l származó fizet eszköz kivételével-  külföldi fizet eszközeiket és külföldr l részükre
történt átutalásaikat devizaszámlán helyezhetik el.  Ekkor korlátozás csupán a vállalkozói
devizatranszfereket érintette, amelyekre a vállalkozói devizaszámlákra vonatkozó korlátozás volt
érvényes. Az egyéb forrásból származó deviza eredét 1991. január elejét l a bankok nem vizsgálhatták.
A háztartások 1996. január elsejét l vehettek fel devizahitelt a bankoktól. A vállalkozói szegmens 1995
áprilisáig devizaszámlát illetve devizabetétet csak korlátozásokkal tarthatott. Élt ugyanis a devizaforrás
kötelez  felajánlásának szisztémája:  az MNB a felajánlott devizát hivatalos árfolyamon
megvásárolhatta, illetve a felajánlás alól hatósági jogkörében felmentést adhatott. A szabály alóli
kivételek (amelyek a vállalkozásokban befektet ként megjelen  külföldiekkel illetve bizonyos
külkereskedelmi tevékenységekkel voltak kapcsolatosak) többször módosultak, ezek azonban nem
gyakoroltak lényegi hatást a bankok devizaügyleteinek alakulására. 1995 áprilisától a vállalkozók a
devizatörvényben meghatározott jogcí meken már szabadon helyezhettek el devizát a bankokban.
Az 1990-es évekre, a megel  évtizeddel ellentétben, a fejlett országokból a fejl , feltörekv
országokba történ  t keáramlás (ld. az FDI elméleti megközelí tési módjainak rövid összegzését) vált

154 A szabályozás makroszint  okait nem vizsgálom, pusztán banki környezeti adottságként fogom fel.
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jellemz vé. A belföldi gazdasági szerepl k közvetlenül is vehettek fel hitelt külföldr l és a közvetlen
külföldi t kebefektetések nagy hányada sem a hazai pénzügyi közvetí t  intézményeken keresztül
csatornázódott be a gazdaságba. A t kebeáramlás alakulásáról illetve összetételér l az MNB-ben már
több elemzés készült. A hazai szakirodalomban megjelent összegzéseket tekintve tökéletesen egyetértek
azzal a megállapí tással, hogy a bankrendszer szerepe a külföldi t ke hazai gazdaságba való
becsatornázásában feler södik sterilizációs id szakokban.
Ennek okát abban látják a szakért k, hogy a sterilizációhoz szükséges kompetití v jegybanki kamat-
illetve állampapí r hozamszint a bankok számára is lehet vé teszi, hogy kompetití v kamatot fizessenek a
külföldi forrásért.
Sterilizáció-mentes id szakokban is játszhatnak fontos szerepet a bankok a külföldi t ke közvetí tésében.
Mindent összevetve erre az id szakra az jellemz , hogy a banki hitelaktivitás „természetesen” csökkent;
a kereskedelmi bankok eredeti szerepkörükb l fokozatosan kiszorulva a likvid forrásokat kvázi likvid
eszközökbe fektették, azaz kölcsönadták egyrészt az államnak, másrészt olyan kisbankoknak, amelyek
kockázatvállalási hajlandósága magasabb volt. Ennek következtében a kereskedelmi banki rendszernek
ebben az id szakban els dlegesen a t keallokációs technikai szerepe vált dominánssá, í gy az is érthet ,
hogy ebb l a szempontból a hálózatfejlesztés extenzí v formái szinte a mai napig meghatározó
fontossággal bí rnak a menedzsment számára.
Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a bankprivatizáció következményeként Magyarországra
beáramló m köd ke és szakmai tudás (kapcsolatrendszer) együttes hatásaként napjainkra
alapvet en változott meg a bankrendszer közvetí t  szerepe.
Már a lényegi privatizációs folyamatok kibontakozása el tt heves vitákat váltott ki a bankprivatizáció
kérdése. Több szerz  vázolta fel a szektor privatizációjának feltételeit, szükségességét és
lehet ségeit.155

Az 1990-es évek elején a vita nem kis mértékben még arról folyt, hogy lehet, illetve szabad-e külföldi
tulajdonosokat a hazai nagybankokba beengedni és ha igen, akkor milyen mértékben.
A vitával kapcsolatos vélemények nagy részét álproblémának érzem, tekintve hogy saját er l a hazai

ketulajdonosok a felmerült problémákat semmiféleképpen nem tudták volna kezelni. Az adott
gazdasági környezet adottságai és feltételei ugyanis megí télésem szerint behatárolták a reális
megoldások körét. Bár magam is bí rálom jelen doktori értekezésben a külföldi szakmai tulajdonosok
korlátlan beengedését a hazai bankrendszerbe156 azonban a gazdaságpolitika irányí tóinak az adott
gazdasági konstellációban számos kihí vásnak kellett megfelelnie. Lássuk tehát, milyen volt a gazdaság
helyzete, az NMB milyen célokkal, eszközökkel rendelkezhetett az adott banktörténeti korszakban.
El rebocsátandó, hogy az adott gazdasági környezetben a problémák kezelésére a monetáris politikai
eszköztárat sem lehetett teljes eredményességgel alkalmazni. A monetáris politika hatékonyságával
kapcsolatban a következ  megállapí tások tehet k:
A gazdaság több területen látható nyomai voltak a stabilizálódásnak. A gazdasági fejlemények azt
mutatták, hogy az MNB végs  célja az árstabilitás, mint hosszú távú prioritás, a legszélesebb körben
elfogadott volt.  Ebb l következ en az infláció leszorí tása lett a monetáris politika végs  célja. Az
inflációs cél értelmezésekor  figyelembe kell venni, hogy az adott árfolyamrendszer keretei között a
rendelkezésre álló eszközrendszerével önmagában a központi bank nem képes a  cél elérésére. A
fiskális és a monetáris politika közötti összhang, valamint a nominális jövedelmek megfelel  alakulása
az adott helyzetben az árstabilitás megteremtésének legf bb biztosí téka volt. Az inflációs cél
természetesen mind gyakorlati, mind elméleti alátámasztással bí r. A releváns szakirodalom a független
központi bank megteremtésének és az inflációs célkit zés, mint egyetlen célnak az alátámasztására a
függ leges hosszú távú Philips-görbe, a racionális várakozások és az id inkonzisztencia feltételezésével
nyújt alapot. A gyakorlatban kevés ellenkezést váltott ki az árstabilitás kizárólagos monetáris
politikai célként való elfogadása. A monetáris politika döntéshozói körében és a szakirodalomban

155 A rendszerváltás és a privatizáció leí rására számos szerz  vállalkozott. A kérdés tanulmányozására
javaslom pl. opponensemnek, Dr.Ví gvári Andrásnak a könyvét, amelyben a hazai privatizáció
lépései pontosan nyomon követhet k; ld. Ví gvári [1992.].

156 Ld. jelen doktori értekezés 3-4.fejezetei. Ez a bí rálat azonban a TSZM egyeduralkodóvá tételére és a
hazai „haute finance”, mint a (BH) bankstruktúrális megoldásának ellehetetlenülésére vonatkozik.
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egyre általánosabban elfogadott elv lett, hogy a jegybank tulajdonképpen olyan intézmény, ahová a
kormány, illetve a parlament a monetáris politika gyakorlását összpontosí tja. Az elgondolás alapjául az
szolgált, miszerint szükség van olyan politikamentes intézményre, amely a választási ciklusoktól
függetlenül és hosszú távon képes az inflációról gondoskodni. Ennek megfelel en a tendencia a
jegybankok függetlenségének a megteremtése vagy növelése volt157. A független jegybankok
kizárólagos, illetve els rend  céljaként az infláció mérsékelt szintre szorí tását í rták el .
Megí télésem szerint azonban kevés számszer sí thet  tapasztalati megfigyelés található az infláció
költségeire. Ezzel párhuzamosan szakért i egyetértés mutatkozik arra vonatkozóan, hogy a magas és
változó infláció hatékonysági veszteségekhez vezet (árak inflációs szerepe gyengül, az er forrás-
allokáció nem hatékony), kedvez tlenül befolyásolja a makrogazdasági teljesí tményt és véletlenszer ,
igazságtalan vagyoni és jövedelmi átrendez déshez vezet. Az infláció okozta vagyoni újraelosztás a fix
kamat és fix jövedelmek mellett hitelez k terhére valósul meg. Szociálisan azért jelent s az infláció
költsége mert az a réteg jellemz en kisjövedelm ekb l, nyugdí jasokból, valamint bérb l és fizetésb l
él kb l áll. Az infláció egyik legnyilvánvalóbb gazdasági hatása, hogy nehezí ti a hosszú távú
befektetéseket és beruházásokat, mert a hozamok és a megtérülés nem prognosztizálható megfelel en,
és ezen keresztül fékezi a gazdasági növekedést.
Az empirikus vizsgálatok a hosszú távú növekedés és az infláció, illetve a megtakarí tási
hajlandóság és az infláció között fordí tott irányú kapcsolatot mutattak ki. Aszimmetrikus a
nominális árak és bérek viselkedése: lefelé sokkal rugalmatlanabb. Ez utóbbi érv mellett szól, hogy
mindaddig, amí g tart a strukturális átalakulás folyamata, és a relatí v ár(bér)arányok átrendez désére
van szükség, aligha kerülhet  el a viszonylag magasabb infláció. Ma már láthatóan a strukturális
átalakulás túlnyomó részén túljutott az ország, de a jöv ben további átrendez dések várhatóak még az
energiaárak piaci szintre emelése és a folytatódó államháztartási reform  miatt. A jegybank ezzel
kapcsolatban (úgy t nik) azon az állásponton van, hogy ma Magyarországon az infláció folyamatos
leszorí tása már nem akadálya az átmenet során még szükséges relatí v árarány-változások
megtörténtének. Az antiinflációs cél másik indikációja és ösztönz je az ország EU-csatlakozása volt (és
még ma is az). Bár véleményem szerint a gazdaság jelenlegi szintjén nem lehet szó az EU-csatlakozás
mellett az EMU-ba történ  egyidej  belépésr l, ez távlatilag mégis eléren  célkit zés lehet, ezért
elfogadható számomra, hogy törekedni kell(ett) a Maastrichti el í rásoknak való megfelelésre. Az egyik
legfontosabb kritérium a tagság elnyeréséhez az alacsony inflációs ráta stabilitásának biztosí tása, í gy
szükséges ennek eléréséhez vezet  gazdasági program felvázolása is. A jöv beni EMU-csatlakozással
együtt az MNB része lesz az európai jegybankok rendszerének, monetáris politikája pedig alárendel dik
a közös monetáris politikának, amelynek legf bb célja az infláció alacsony szinten tartása lesz. Az
EMU-hoz való csatlakozás természetesen még a távolabbi jöv ben van, de figyelembe véve annak
valószí n  id pontját már most meg kell kezdeni, illetve folytatni kell az infláció fokozatos leszorí tását.
Sokan állí tják, hogy a jelenlegi környezetben a bankok számára, de közvetetten a teljes ügyfélkör
számára a növekedést kell a gazdaságpolitika legf bb céljának tekinteni.
Nem vitatva e cél és a külgazdasági egyensúly meg rzésének fontosságát, azonnal, magától felmerül a
kérdés, hogy nincs-e ezzel ellentétben a monetáris politika antiinflációs célja. Véleményem szerint
abban az esetben, ha nem a rövid távú, hanem a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés
elérése az igazi cél a gazdaságban, akkor nem identifikálható ez a fajta inkonzisztencia. Ebben az
esetben ugyanis a fiskális politika nem csupán az expanzionális gazdaságpolitika eszközévé
degradálódik (nem kiadásainak növelése útján próbál meg mesterséges növekedést gerjeszteni) hanem
éppen ellenkez leg, gazdasági súlyának visszaszorí tása, kiadáscsökkentés, finanszí rozási
szükségletének csökkentése révén. Ez természetesen összhangban van az antiinflációs törekvésekkel is,
amelyek az inflációból fakadó hatékonysági veszteségeket csökkentve hosszú távon szintén el segí tik a
növekedést - bár ez a  hatás inkább közvetett. Van azonban a növekedést közvetlenebb módon el segí t
hatás is:
Az állam visszahúzódásával felszabaduló többletforrásokat a magángazdaság piaci alapon osztja
el, í gy a legéletképesebb, legdinamikusabb fejl  vállalkozások jutnak hozzá. Amennyiben ez
realizálódik, az a bankrendszerre is pozití v addí cionális hatással jár. Ilyen értelemben a korabeli

157 Vö. 1999-2000. politikai indí ttatású támadásait az MNB függetlensége ellen.
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gazdaságpolitikai döntés a fenti célok konzisztenciájának eléréséhez csak küls  források
bevonását tudta mozgósí tani. A kamatszintekre is mérsékel en hatott (bár jelent s késéssel) az állami
újraelosztás visszaszorulása.158 Ez viszonylag rövid id távon belül is a potenciális növekedési ütem
emelkedéséhez vezetett. Egy esetleges gyors dezinfláció legfontosabb költsége elméleti sí kon abból
származhat, hogy csak komoly rövid távú növekedési áldozatokkal valósí tható meg, azaz a stabilizáció
rövid távon a GDP visszaeséséhez vezet. Ezzel párhuzamosan az empirikus tapasztalatok azt mutatják,
hogy el re nem látott kí nálati sokkok bekövetkezése miatt ex-post nem ritka az infláció és a
munkanélküliség együttes fennmaradása, növekedése sem. Egyes esetekben, amikor valamilyen
váratlan kí nálati sokk miatt növekszik az infláció, a gazdaságpolitika az alkalmazkodást preferálja,
vagyis nem akarja rögtön, illetve teljes mértékben semlegesí teni az árszintnövekedést. Leggyakrabban a
kí nálati sokkok az energia- és élelmiszerárakkal, az indirekt adókkal és a kamatváltozásokkal (pénzügyi
eszközök ára) kapcsolatosak. Ezen sokkoknak a figyelembevétele az inflációs cél technikai definiálása
során lehetséges. Ezúton számtalan különböz  inflációs index került bevezetésre, amelyek az ilyen
jelleg  árváltozásokat nem foglalják magukba.
Most tehát térjünk vissza a banktörténeti elemzésünkben a bankprivatizáció konkrét indokaira.
A legtöbb szakért  a privatizációt legsürg sebbnek a hazai nagybankoknál látta, els sorban azért, mivel
azokban a legmagasabb az állami közvetlen és közvetett tulajdon, másrészt pedig a nagybankok
gazdálkodása, jövedelmez sége és t kehelyzete jelenti a legnagyobb problémákat a hazai gazdaság
fejl dése számára. Az ugyanis mindenki számára világos volt, hogy a bankszektor a motorja a gazdasági
fejl désnek – a szigorú gazdaságpolitika ugyanis javí totta a makrogazdasági mutatók egy részét, de a
gazdasági helyzet reálértelemben vett javulása csak akkor lehetséges, ha a beruházások mértéke ill.
ezzel ekvivalensen a gazdasági kibocsátás is növekszik. Ez pedig elképzelhetetlen az egészséges hitel-
és t kepiac nélkül. Ezt viszont az adott társadalmi és politikai determinációk közepette külföldi

kebevonással lehetett csak megteremteni.159

60.sz.ábra
HOÉ részesedés alakulása

Amennyiben ezt elfogadjuk axiómaként, akkor egyértelm , hogy a bankok hitelexpanziójára a
gazdaságnak feltétlenül szüksége volt (és normál mértékben van még ma is).
A bankprivatizáció egyik mozgatórugója tehát els sorban a nagybankok t kehelyzetének meger sí tése
és a szükséges szakmai tapasztalatoknak, pénzügyi infrastruktúrának az „importálása”.

158 A banktörténeti elemzés eddigi szakaszaiból mindig negatí v értelemben emlékezhet az olvasó a
kamatszabályozásra ill. a kamatszint alakulását befolyásoló tényez kre. Most fordí tott a helyzet: a
gazdaságpolitikai vezetés a kamatbefolyásolás direkt módszereivel egy rendkí vül korlátozott
gazdaságkörnyezeti determináció mellett szakí tott és viszonylag gyors ütem  kamatszintcsökkenést ért
el. Más kérdés, hogy ez a másik oldalon a bankpiacon rendkí vül éles bankpiaci kamatversenyt jelentett,
ami viszont egyik jele tapasztalataim szerint a bankválságoknak. Ezzel kapcsolatban ld. pl.BIS PP
No.9.a bankválságok kí sér - és el zetes jelenségeir l szóló konferencia publikációit.

159 A szocialista korszak mindent átható állammonopóliuma és közvetlen irányí tása után az anyagi
megfontolásokon túl társadalmi szempontból sem t nt járhatónak az állami tulajdon fenntartása vagy
er ltetése.
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Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor a kormányzati bankprivatizációs stratégia
mozgásköre jelent s mértékben lesz kült: a fentiek megvalósí tása reálisan és értelemszer en csak nagy
tapasztalatokkal rendelkez  külföldi szakmai befektet k bevonásával volt lehetséges. Ezzel lehet vé
válhatott, hogy a hazai bankok forrásköltségei csökkenjenek, ami pedig egyértelm en a szolgáltatások
árának csökkenéséhez is vezetett.
A hazai szakirodalomban elterjedtek a privatizáció jogosságáról és lehet ségér l folytatott viták; sokan
felhí vták a figyelmet a bankprivatizáció jogi szabályozásának ellentmondásaira és a bankok állami
tulajdonlása körüli anomáliákra:
• a Pit. szerint az ÁPV Rt.-ben a részvényesi jogokat a privatizációs miniszter gyakorolta (kivéve a

kormány hatáskörébe tartozó ügyek);
• a bankkonszolidációban résztvev  bankok állami tulajdonú részvényei felett a pénzügyminiszter

gyakorolta a jogokat és  dolgozta ki a pénzintézet privatizációs stratégiáját is;
• az állami tulajdonú pénzintézetek részvényeinek vagyonkezelését és értékesí tését az ÁPV Rt. a

pénzügyminiszter egyetértésével végezte.

Mindezek után pedig a kormánynak ismételten fel kellett tennie a kérdést: mik a hazai bankok
privatizációjának legfontosabb szempontjai - mi a kormányzat bankprivatizációs stratégiája:
a) Kell-e ill. lehet-e preferenciá(ka)t felállí tani a bankprivatizáció menetében?
b) Milyen tulajdonosi kört szeretne a mindenkori kormányzat a bankokban látni? Ezzel szorosan

összefügg az a kérdés is, hogy mi az egyes tulajdonosi körök el nye és hátránya.
c) A bankprivatizáció milyen mértéke kí vánatos Magyarországon? Ez jelenti azt, hogy mely bankokat

kell ill. érdemes egyáltalán eladni és azt is, hogy azokat milyen mértékben kell „államtalaní tani”.
d) Akarja-e az állam a bankok privatizációját: egyáltalán milyen haszonnal (el nyökkel) és

veszélyekkel jár(hat) együtt a bankokban lév  állami tulajdon eladása.
e) Végül alapvet  kérdésként merült fel, hogy amennyiben a privatizáció hasznossága, pozití v volta

bebizonyí tható, úgy annak milyen költségvonzata van az állam számára (utalva itt a már
megvalósí tott bank és hitelkonszolidációkra: az elhatározott privatizációs szándék együtt jár-e
valamilyen újabb konszolidációval és/vagy felt késí téssel).

A bankprivatizáció körül zajló polémia tehát nagyrészt politikai jelleg  volt.

A politika befolyása a pénzügyi életre és ezen belül a bankszektorra mindig kimutatható, azonban hatása
nem egyértelm . Megfelel  korlátok között és mértékben sok kedvez  hatással is jár(hat). Ezek közül
els ként magát a tulajdoni viszonyokat emlí teném. Tekintve, hogy a magyar bankszektor az 1990-es
évek elejéig szinte kizárólag állami tulajdonban volt, ezért a pénzintézetek felt késí tésének, a tulajdoni
struktúra átalakí tásának (külföldi és belföldi szakmai és/vagy pénzügyi befektet k), koherens
szabályozás kialakí tásának dönt en politikai elhatározásra volt szüksége.160 A kedvez  politikai döntés
viszont lehet vé tette, hogy sokan leszámolhassanak végre azzal a tévhittel, hogy többet nyer a hazai
gazdaság a befolyás fenntartásával, mint a szakmai tudás, a kapcsolatok és (!) elegend  m köd ke
beáramlásával.
A szakmai befektet k másik hasznos következménye, hogy megszilárdulhat (akár azt is mondhatnám:
létrejöhet) egy koherens, prudens banki kultúra és értékrend. A további kedvez  vonások
felsorolásánál meg kell jegyezni, hogy egy ország gazdasága megí télésem szerint igazán akkor nyerhet
sokat a politikai befolyáson, ha az országnak államférfiai és nem egyszer en politikusai vannak. Értem
ez alatt az olyan politikust, aki a rövid távú pártpolitikai és fiskális érdekekt l elvonatkoztatva képes
határozott, koherens és céltudatos politikai irányvonalat kit zni és e mögött széles társadalmi
összefogást, támogatottságot létrehozni. Ez a stabilitás ugyanis kedvez  gazdasági és makroklí mát
teremt, ami hatással van a növekedési pálya elérésének gyorsaságára, a stabilitásra és a bizalomra (a
várakozásokra).

160 ld. Balczerovic [1995] vélekedését a közép-kelet európai átalakulás politikai kapcsolódásairól.
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A magyar (és lényegében az összes kelet-európai poszt-szocialista állam átalakulásának ugyanis sajátos
vonásának megfogalmazását már idéztem [Ágh [1996]]. Az abban megfogalmazott jellegzetesség
szignifikáns módon határozta (határozza) meg a pénzintézeti környezetet:
a hitelezési aktivitás véleményem szerint nem volt és még ma sem kielégí t   mértékben
hitelez barát: nagyon sok az olyan cég, vállalkozás, amely a sodródás -taktikáját választotta az
1990-es évek elején és még mára sem volt képes talpra állni, illetve a legalitás határán m ködik
(természetesen a banki környezet ennél sokkal összetettebb, de erre most nem térek ki). A kedvez
politikai hatások els sorban a közvetett beavatkozás körébe tartoznak: ezek között a gazdaság
élénkí tését célzó kormányintézkedéseket lehet megemlí teni:
a) a törvényi szabályozás aktualizálása;
b) kormányzati programok: infrastrukturális beruházások, központilag elhatározott fejlesztések (értve itt

jelent s nagyságrend  állami vállalatok és bankok garanciavállalás illetve állami t keinjekció
melletti talpra állí tását);

c) gazdaságpolitikai célkit zések: vállalkozói középréteg er sí tése, speciális hitelintézetek
létrehozása;

d) monetáris politika: kamatszabályozás, kamattámogatások, fejlesztési és export hitelezési (valamint
biztosí tási) bankok létrehozása, refinanszí rozási keret-megállapodások, váltó rediszkontálás,  t ke-
megfelelési szabályozások, tartalékkötelezettségek el í rása, OBA, Bankfelügyelet létrehozása stb.;

A kedvez  közvetlen hatások köre szintén igen tág: ennek legpregnánsabb eleme a bank és
adóskonszolidáció volt (?). Ez a sokak által ismert és vitatott kormányzati politikai döntés (visszásságai
és határozatlanságai ellenére) alapjaiban változtatta meg a bankszektor helyzetét, lehet séget teremtett
egy korszak lezárására, az összeomlás alatt álló pénzintézetek megtámasztására és sikeres
privatizációjukra. Nem tartozik a jelen dolgozatnak a témakörébe, hogy megfelel  formában, keretek
között és feltételekkel zajlott-e le, azonban  megí télésem szerint vitathatatlan, hogy a rendszerváltás óta
ez a legjelent sebb politikai döntés, amely nem csak a bankokat, hanem a gazdaságot és ezen keresztül
az egész társadalmat érintette.
A kedvez  hatások közül mindenképpen meg kell még emlí teni az állam és a Pénzügyminisztérium által
kitalált illetve támogatott kedvezményes hitelkonstrukciókat is (más kérdés, hogy ezek egy részére
bizonyos feltételek esetén nem lett volna szükség).
Ezek a konstrukciók a banki csatornákon keresztül a gazdaság vérkeringésébe zsilipezve segí tették a
stagnálásból való kimozdulást, a kamatok és az infláció leszorí tását, valamint egy vállalkozói
középrétegnek szinte a semmib l való megteremtését. Szintén ezek a konstrukciók és szubvenciók
tartják talpon a teljes magyar mez gazdaságot (és néhány meghatározó mez gazdasági
kölcsönportfolióval rendelkez  pénzintézetet is), melyet természetesen egy társadalmi nyomásra
meghozott rossz (de legalábbis vitatható) politikai döntéssel sikerült megroggyantani. Sajnálatos módon
ma már Magyarországon természetes, hogy a  politikának vannak kedvez tlen hatásai mind a
bankszektorra, mind pedig a gazdasági életre. Ez több forrásból is táplálkozik:
a) a hazai bankrendszer 1947 utáni története és jellegzetességei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a

két terület a máshol megszokottnál (?) szorosabban fonódik össze;
b) abban az országban, ahol az állami redisztribúció az éves GDP mintegy 45-50%-ra terjed még ma is

ki, ott elkerülhetetlen, hogy ezen forrásokért való harc során minden pénz- és hitelintézet  a politikai
döntéshozók érdekeit (is) figyelembe vegye;

c) a már korábban is emlí tett tényez  (a politikai és gazdasági rendszerváltás egymástól való
elszakadása) következtében sajnálatos módon igen jelent s azon politikusok száma, akik gazdasági
befolyással, pozí ciókkal rendelkeznek (ez lehet teljesen természetes és probléma nélküli jelenség, de
lehet a korrupció, a hatalommal való visszaélés jele is).

Megí télésem szerint az adott gazdasági környezet legmeghatározóbb eleme mégis a közvetlen
köd ke-beáramlás volt.
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61.sz.ábra
FDI mértéke a KKE-régióban

A külföldi m köd ke-befektetések (FDI) szerepe Magyarországon a gazdasági rendszerváltást
követ en, a technikai fizetésképtelenség határára sodródó ország esetében esszenciális volt.  A

kebeáramlás olyan mérték  volt (ld.61.sz.ábra) és még ma is olyan stabil szintet jelent, amely a
költségvetés viszonylagos stabilitását képes biztosí tani. Éppen ezért vizsgáljuk meg röviden az FDI
elméleti koncepcióját. A kérdéskörrel foglalkozó szakirodalom alapvet en kétféle megközelí tést
alkalmaz: ezeket nevezhetjük statikus illetve dinamikus elméleteknek. Ezen túlmen en többféle
csoportosí tási kí sérletet figyelhetünk meg, azonban úgy érzem, hogy jelen doktori értekezésnek nem
feladata ezek teljes kör  bemutatása, mindössze csak magának a jelenségnek a rövid ismertetése, mint
kapcsolódó ismeretanyag.
A statikus elméleti megközelí tésbe sorolt tanulmányok közös jellemz je, hogy els sorban történelmi
párhuzamokra alapozva a t kével kapcsolatos komparatí v el nyökre helyezik a hangsúlyt. Történeti
párhuzamra azért van lehet ség, mivel egyértelm , hogy t keáramlásra illetve az FDI jelenségére
tágabb értelemben történelmi távlatokban is volt példa. Ennek mértéke, intenzitása azonban az utóbbi
évtizedek globalizációját követ en megsokszorozódott. Ennek a megközelí tésnek a magját az jelenti,
hogy hozam és költségtényez kkel kí sérli meg magyarázni a t ke áramlását. Ekkor a t kepatriáló
ország outputjának azért van befogadó országa, mivel a befogadó országban (egyéb feltételek adottnak
vétele mellett pl. megfelel  jogrendszer, adózási szabályok, jogbiztonság) a termelés költségelemei
közül egyben vagy többen kedvez bb pozí ciók nyí lnak a t ke- és technikaexportáló számára, mint saját
országában.
Ezt a fajta FDI-t egyéb szempontok is  ösztönözhetik (szállí tási távolságok, egyedi kedvezmények,
olcsó munkaer  stb.) azonban a szakirodalom megjegyzi, hogy a fizikai mozgáshoz mindig kapcsolódik
valamilyen kapcsolódó mozgás is (értve ezalatt a technológia, a szervezési eljárások, know-how
mozgását). A másik, megí télésem szerint fontos és releváns elméleti modell Ozawa [1992] tanulmánya,
mely a tapasztalatok alapján  két alapvet  indikációt határoz meg: a termelési inputtényez k relatí v
olcsóságát és a piacszerzési potenciált. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezekben a számí tásokban
nem szerepel implicit módon a külföldiek országkockázata, pedig elméleti megközelí tésben a
költségel nyöket korrigálni kellene a külföldi jogi- és szabályozási környezet eltéréséb l fakadó
kockázati faktorokkal. A fejlett t ke- és árupiacokkal rendelkez  területeken a verseny olyan intenzí v,
amelynek két következménye van: a talpon maradás egyre kisebb profitmarzsot eredményez, mivel az
elérhet  bevételt az árverseny és a mind újabb és újabb termékek fejlesztési költségei folyamatosan
csökkentik; másrészt viszont a hozamelvárások miatt a profitot is növelni kellene.
Erre úgy kí nálkozhat lehet ség, ha a vállalkozások megkí sérlik a még legbiztonságosabb addicionális
piacot megszerezni és azon a lehetséges legnagyobb piaci el nnyel az értékesí téseiket fokozni ez
természetesen nem csak új termékek piacát jelenti, hanem a más piacokon már akár hanyatló szakaszban
lév  termékek újabb piaci elhelyezését is). A piacszerzés természetesen ennél bonyolultabb ösztönz
elemekkel is bí rhat, hiszen tartalmi eleme lehet a szükséges nyersanyagokhoz való hozzáférés
optimalizálása, az olcsó munkaer höz való hozzáférés biztosí tása és egyéb speciális el nyök elérése. A
világon számos olyan terület van a multinacionális vállalkozások számára, amely eddig még nem volt
fogyasztói társadalomnak tekinthet  és viszonylag jelent s fizet képes kereslettel rendelkezik (ld. akár
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Kí na, akár Közép-Európa, akár Délkelet-Ázsia) A harmadik releváns megközelí tésként csak
megemlí tem a fázis-modellek jelent ségét: a modellek els sorban  az eltér  fejlettség  országok közötti

kemozgás magyarázatát kí sérlik meg kialakí tani (mintegy terjedési modell alkalmazásával); ez a
kérdés az egyik legbonyolultabb és a legérzékenyebb is, hiszen mindig felmerül a fejletlenebb ország
kihasználásának, a „t kegyarmatosí tásnak” a gyanúja, vagy vádja. Az egyik meghatározó elméleti
irányzat az oligopolisztikus versenyszituációval foglalkozó ipari szervezetek elmélete (theory of
industrial organization) melynek lényege, hogy a befektetési döntéseket nem hatékonysági, piaci vagy
költségtényez k határozzák meg, hanem els sorban a versenytársak. A cél a versenytársak megel zése,
kiszorí tása, kedvez tlen helyzetbe kényszerí tése. Ennek az elméleti alapját az a helyzet alkotja, amikor
a piac lényegében zárt (a Kotler-féle belépési korlátok er teljesek), az adott id szakban jelenlév
szerepl kön túl újabb aktorral nem kell számolni. Ebben a környezetben érthet  meg igazán, hogy a
bankok legfels bb vezetése miért kerülhetett ki politikusok, párttagok vagy minisztériumi bürokraták
köreib l, illetve, hogy ez a kör miért volt (van) elkötelezve a politikusok felé.
Másik oldalról ez a kedvez tlen vonás egyben szorí tó kényszer is, hiszen ma Magyarországon jelent s
beruházás (a külföldi zöldmez s beruházásokon kí vül) szinte kizárólag csak állami politikai döntés
alapján állami megrendeléssel zajlik.
Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy jelent s nagyságrend -akár szindikált- külföldi kötvénykibocsátás
szervez jének lenni minden bank számára meghatározó mérték  bevételi forrás, í gy létérdek a
politikával és a politikusokkal való kapcsolattartás illetve néha akár nem kifejezetten szakmai
szempontok alapján értékelni egy-egy központi projektet. A kedvez tlen beavatkozások közé ma már
egyre kevésbé kell besorolnunk az állami tulajdont, ami bizony hosszú id n keresztül megakadályozta,
hogy szelektí v üzletpolitikával és megfelel  menedzsmenttel a bankok mindegyike releváns információk
alapján dönthessen a banküzemi és üzletpolitikai kérdésekr l.

Itt kell érintenünk a párt- és önkormányzati finanszí rozás kérdését is. A politika és a bankrendszer
összefonódásának egyik jele és következménye, hogy a pártok választási hadjárataik finanszí rozásához
banki hiteleket vesznek igénybe. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban gyakran szégyenl s hallgatást lehet
észlelni, illetve sokszor nem kerülnek napvilágra ilyen tények. Ugyanakkor a minden évben kötelez en
közzétett pártmérlegek és eredmény-kimutatások egyértelm en jelzik, hogy a hazai pártok (az ellenzék
is) állami pénzekb l és hitelekb l fedezik kiadásaikat, a tagdí jak részaránya elenyész en kicsi.
Az önkormányzatok finanszí rozása egyértelm en politikai intenciókon múlik: az önkormányzatok
költségvetésének jelent s hányada (40-90%) normatí v állami támogatásokból tev dik össze, mí g
meghatározott céljaikhoz cél- és cí mzett támogatásokat igényelhetnek.
Amennyiben tehát a kormány szándékaiban a kiadások csökkentése áll, úgy nagyrészt ezt a területet nem
kerülheti meg (erre volt példa a Kincstár létrehozása, vagy a költségvetési alszámlák, az szja bevételek
koncentrálása). Ez a beavatkozás azonban igen érzékenyen érinti a banki finanszí rozási oldalt, tekintve,
hogy az -önkormányzati vagyon hiányában vagy korlátozott mértéke miatt- speciális szempontok alapján
történik.
Végül szólni kell a kormányzati ciklusok hatásáról is, hiszen egyre inkább látható, hogy (els sorban az
MNB viszonylagos függetlensége miatt) a fiskális szigor választások közeledtével fellazul, a kiadások
volumene megn , a gazdaság minden területén projektek kivitelezésébe kezdenek. Ennek révén a
pénzintézetek rendszeres id közönként nagyon nehéz helyzetbe kerül(het)nek, hiszen szelektálniuk
kell(ene) a programok között, azonban nem veszí thetik el az ügyfeleiket és kapcsolataikat sem.
Visszatérve a privatizáció kérdésköréhez, meg kell emlí teni, hogy az els  privatizációs lépéseket
hosszú „gondolkodási” id szak követte, a kormány (vélhet en els dlegesen a kényszerí t  költségvetési
hiány, a kiadáscsökkentési program miatti társadalmi nyomás hatására) egyértelm en a tényleges
jelent s mérték  készpénz(deviza)bevétellel járó bankprivatizáció mellett határozott: ez történhetett
pénzügyi- és/vagy szakmai befektet  bevonásával is.

A legutóbbi évek (hiszen ez a folyamat 1994-ben kezd dött és 1997-98-ban zárult le) rámutattak arra is,
hogy a jelent sebb európai bankok megjelenése már önmagában is biztosabb befektetési területnek
min sí ti az országot. Ezek a vegyes vagy kizárólag külföldi tulajdonú bankok és pénzintézetek mára
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már a magyar export több, mint 50%-át biztosí tó vállalatok finanszí rozását végzik, í gy ezen a területen
az élesed  verseny mellett szolgáltatás- és hitelb vüléssel is lehet számolni.161

Mára162 lényegében elmondhatjuk, hogy a bankprivatizáció lezárult, azt csak a piacról lényegében
különböz  menedzsment és t keadekvátsági problémák miatt kiszoruló vagy kiszorult – és jelen
kondí ciók mellett életképtelen – kereskedelmi bankok újraállamosí tása, felt késí tése után esetleg még
végrehajtandó értékesí tés hosszabbí thatja meg, azonban a komolyabb és egészségesebb kereskedelmi
bankok mára már értékesí tésre kerültek. A stratégia ilyen értelemben a minél jelent sebb mérték  és
volumen  devizabevételt jelentette; ezen stratégia melletti kitartás kiegészí tését jelentette a
törvényhozási irányvonal is, hiszen a kormány jelent s mértékben EU-konformmá tette a pénzügyi
infrastruktúrát és az intézményhálózatot.

     62.sz.ábra
             Hazai FDI alakulása

8.2. A konszolidáció folyamata: bank- és adóskonszolidáció

A privatizációs folyamat bevezetéséhez, egyáltalán a bankok értékesí thet ségének megteremtéséhez
elengedhetetlenül szükséges volt az ún. konszolidációs folyamat. Ezt a bevezet  mondatot akár
vitaindí tónak is nevezhetném, hiszen az elmúlt években a bankrendszer talán leginkább vitatott
kérdésér l van szó. Az elengedhetetlen jelz t azonban szerintem indokoltan használom.  Ez a folyamat
kavarta a legnagyobb (els sorban politikai) vitát, pedig tényszer en el kell ismerni, hogy az feltétlenül
szükségessé vált.
Véleményem szerint, melyet jelen dolgozatom is jelez, a konszolidáció ezen a rövid távon, ami
végrehajtása óta eltelt, nem eredményezett olyan szignifikáns vagyoni, ill. eszköz-struktúra
változást a magyar bankrendszerben, amire alapozva értékelni lehetne a folyamat hasznosságát.
Jelen állapot szerint éppen ezért mindössze egyéb szempontok alapján mondhatunk annak tartalmáról
véleményt.
Kutatásaim ugyanis annak a következtésnek a levonására indí tanak, hogy a hazai bankrendszerben a
bankprivatizáció megtörténte után egy új fejl dési szakasz nyí lt meg.
Ennek jele, amikor a külföldi szakmai befektet k szinte még a bankrendszer átlagához nagyban korrelált
banki mutatókkal rendelkeznek és abban csak az id  múltával érhetnek el megfelel  mérték  javulást
(természetesen ceteris paribus, azaz a környezeti determinációknak a jelenlegi szintjét feltételezve);
éppen ebb l a gondolatmenetb l kiindulva els sorban azt kell(ene) kihangsúlyozni, hogy mit nyújtott a
magyar bankszektor számára.

Teljesen más kérdés, hogy a mai magyar bankmenedzsment megfelel  szint -e (ezt a kérdést nem lehet
mellékesen kezelni, hiszen a bankmenedzsment is „értékmódosí tó” tényez  és a bankprivatizációnak is
csak akkor volt értelme, ha egyúttal a bankok vezetését olyan szakembergárda veszi kézbe, amely

161 A GFKI 1998-as felmérése alapján 1998-ra a banki ügyfelek 5%-a rendelkezik már valamilyen formájú
kapcsolattal a külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok valamelyikével.

162 Jelen dolgozat lezárásakor az 1998. év végi ill. 1999.I-III.negyedévi adatokat vehettem figyelembe.
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függetlenedve az államtól, modern, nyereséges és biztonságos banküzemet képes kialakí tani), ill. a
modern(?) állami paternalizmus milyen torzí tó hatással volt (van) a szigorú költség- ill. er forrás-
gazdálkodási elvárások tekintetében (ennek legpregnánsabb példája az angolszász mintára a hazai
gyakorlatba bevezetett jó-rossz bank stratégiája és portfoliótisztí tása). Nem szabad elfelejteni azt sem,
hogy mindenképpen ez a folyamat volt az alapja a hazai nagy- és középbankok részleges, illetve teljes
privatizációjának és í gy a költségvetés vagy az államadósság finanszí rozásának. Ebb l a szempontból
magát a lépéssorozatot elkerülhetetlennek lehet tekinteni (a bankrendszer egyrészt az örökölt portfolió,
másrészt a nem megfontolt és biztonságos hitelezési politika(?) miatt 1991-1992-re a cs d szélére
került), ugyanakkor a megvalósí tásában természetesen lehet találni hibákat és következetlenségeket.
Napjainkban azonban egyre inkább terjed ben van a banki szakemberek körében az a nézet, hogy a
konszolidáció annak a korábban a hazai bankrendszerre kényszerí tett funkciónak és szerepkörnek a
következménye, amely igen nagy mértékben járult ahhoz hozzá, hogy a banki portfoliók az 1990-es évek
elejére-közepére hihetetlen mértékben rosszá váltak:
egy nem megfelel en szabályozott gazdasági környezetben, amelynek részeként a bankoknak
illikvid hitelekkel kellett volna fedezniük a háztartásoktól korlátlan mértékben akvizált
forrásokat és amikor az illikvid kihelyezések keletkezésének nagyrészt oka volt a kormányzati
beruházási politika és a tulajdonosi magatartás torzsága (nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a
magyar bankrendszer lényegében közvetetten és közvetlen módon az állam tulajdonában volt és mint
tulajdonos, az államnak kellett volna a megfelel  menedzsmentet megválasztania, megfelel  hitelezési
politikát elfogadnia).
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az állam, mint tulajdonos a nemzetközi gyakorlatnak meg nem felel
számviteli szabályok révén romló banki jövedelmez ség és portfolió mellett, illetve annak ellenére ezen
évek alatt is jelent s mérték  adó- és osztalékbevételt vont el a kereskedelmi bankoktól, mí g a
kockázatos fejlesztések finanszí rozására nem biztosí totta az adekvát kockázati t két.

Mindezek alapján a konszolidációs folyamat
Magyarországon az állam, mint tulajdonos
hibáira visszavezethet  túlzott mérték
kockázatvállalásból következett. Ez a banki
kockázatvállalás vezetett el a banki
cs dhelyzethez, amely azonban nem adekvát a
napjaink banki kockázatvállalásával. Ezt jelzi
az is, hogy a banki portfoliók összetétele, a
min sí tett kihelyezések aránya jelent s
mértékben javult.

A reverz hitelekre való hivatkozáskor
emlékezni kellene arra, hogy az 1988-as
hitelbázishoz képest a konszolidáció idejére
mintegy 27%-os átlagos hitelb vülést
mutathatunk ki a bankrendszerben, azaz a nem
megfelel  ügyfélkörnek való hitelezés
korántsem zárult le az állami kényszer
megsz ntével, illetve gyengülésével.

A bankcs dökkel és a bankcs dök valószí n ségével foglalkozó nemzetközi szakirodalom a nemzetközi
tapasztalatokon alapuló számos kockázatvállalási formát különböztet meg. A legfontosabb általános
megállapí tás, hogy alapvet  kapcsolat létezik a banki menedzsment és a kockázatvállalás mértéke
között.  Alapvet  választóvonal, hogy egy adott bank mennyire veszi figyelembe a kockázatokat, illetve
mennyire er teljes a hozamszükséglet. A hozamszükséglet generálását  a corporate governance
jelensége az utóbbi években már Magyarországon a hazai bankrendszerben is feler sí tette.  Ez a
jelenség többek között azt jelenti a bankok számára, hogy a tényleges banktulajdon és az effektí v
bankirányí tás sokszor elválik egymástól. A hazai gazdaságban ez annyira fokozódik, hogy már az adott
kormányzat is csak er teljesen indirekt eszközökkel hathat a kereskedelmi bankszegmensre, azonban
ennek hatását nagyon nehéz el re prognosztizálni, mivel a banktulajdonosok számos más (az adott
gazdasági környezett l akár független) rövid távú érdekkel is rendelkeznek. Ezek az érdekek akár a
gazdaság helyi realitásaival ellentétesek is lehetnek, amelyet gyakran a magyar bankpiac méretéb l
levont tulajdonosi következtetésekkel lehet magyarázni.163

163 Ld. pl. Vries-Vroom-Graf [1999.] banktörténeti kötetét az ABN-Amro Bank Rt- l.
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Érdekes ellentét ugyanakkor, hogy 1998-ban a bankok sorra kérték a zártkör  társasággá (private vs
public company) nyilvání tást, hogy í gy kerülhessék meg az Épt. azon rendelkezését, miszerint bizonyos
mutatókkal rendelkez  társaságoknak kérvényezniük kell a t zsdére való bevezetést.

63.sz.ábra
Konszolidált bankok hitelportfoliója

Potenciális bankválság-jelek lehetnek a következ k:
- amennyiben a potenciális hitelkereslettel rendelkez  vállalkozások t keellátottsága alacsony és

nincsen megfelel en kiépí tett garanciarendszer vagy megfelel en éles határ a kockázati- és a banki
hitelezés között, akkor a hitelezési kényszerrel kontrollálhatatlan mértékben megn  a kihelyezések
kockázati kitettsége;

- a mesterségesen megnövelt hitelkereslet elfedi a hatékonysági és realitási szempontokat és a
megnövekedett igény következtében fellép a veszélye a banki menedzsment és a banki staff kisebb
szakmai kompetenciájának;

- harmadik tényez  lehet mindezek ered jeként az indokolatlan banki optimizmus.
Magyarországon  a fenti hatásokat a banki tulajdonos szerepében lév  állam nem vette figyelembe:
valahogyan olyan szemlélet alakult ki, hogy a makroszint  kérdések és problémák tisztázásával egyúttal
automatikusan megoldódnak a mikroszint  kérdések is. Nemzetközi publikációk azonban jelzik, hogy, ha
a makroökonómiai válságjeleket megszüntetjük, akkor az összes többi probléma automatikusan még nem
rendez dik.
Analóg módon a közvetlenül csak a mikroszférát érint  lépések is hatástalanok lesznek.
Az alternatí v pénzügyi intermedierek megjelenésével tisztában kell azzal is lenni, hogy a lakosság, a
kisbefektet k megtakarí tásai egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve.
A  mai  napig látható, hogy a lakosság nincs tisztában azzal, hogy meddig terjed a megtakarí tásokra
vállalt állami garancia illetve, hogy milyen különbség van a különböz  pénzügyi közvetí t k által kí nált
megtakarí tási formák között. Éppen ezért veszélyes olyannyira egy még nem megfelel en hosszú ideje
rögzí tett szabályok és keretek között m köd  gazdaságban a bankcs d.
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           64.sz.ábra
           Megtakarí tások alakulása

Mint a fenti ábrából is kit nik, a háztartások nettó megtakarí tásában ma is jelent s aránnyal szerepelnek
a banki formák (és mint már jeleztem, a banki formákon túl az egyéb alternatí v pénzügyi instrumentum
is besorolható a banki források közé, más kérdés, hogy annak piacon való elhelyezése más kockázati
szintet takar).
Meg kell jegyezni azt is, hogy a bankrendszerekben mutatkozó válságok a fejlett t ke- és
pénzpiaccal rendelkez  országokban éppolyan megfigyelhet  periodikus jelenségek, mint a
fejl  vagy fejletlen országokban.

A konszolidációk vagy állami szanálások költségei ezekben az országokban már 250 milliárd USD-ra
rúgnak (és ebben még nincsenek benne napjaink ázsiai válságának pénzügyi ment csomagjai, vagy az
EU által engedélyezett francia bankfelt késí tés).
Ez a költség egyrészt a betétjüket vesztett állampolgárok, másrészt az állam veszteségét jelentik, hiszen
a végs  számlát valamilyen úton-módon az állam állja (ennek ellenére megjósolható, hogy a
konszolidációs jelenség újra meg újra vissza fog térni, mivel olyan helyzet nem létezik, amikor
kockázatmentesen lehetne hitelezni; mí g azonban az egyes egyének saját döntéseik alapján elszenvedett
esetleges veszteségüket tudomásul veszik, addig a bank intézményét (legyen az akár magántulajdon,
akár állami tulajdon) minden esetben azonosí tják az állam felel sségével).
Ett l függetlenül természetes követelmény lenne, hogy egy konszolidációs folyamat ne legyen
„végtelen”, hanem a megfelel  felt késí tés és a banki m ködés piaci alapokra helyezése következtében
egy egészséges bankrendszer alakuljon ki.

Feltételeznünk, vélelmeznünk kell ugyanakkor azonban, hogy egy ilyen nagy (akár egy adott ország éves
GDP-nek 60%-át is felemészt ) – meg nem térül  (sunk cost) – költség hatékonyan kerül kihelyezésre
(amely hatékonyság alatt egyrészt érteni lehet a kihelyezési szempontrendszer hatékonyságát és
prudenciáját, másrészt az í gy felt késí tett bankok következ kben folytatott hatékony banküzemi

ködését), hiszen egyébként már éppen ellenkez  hatást érhet el:

65.sz.ábra
Bankkonszolidációk a világban (GDP%)
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(a) felesleges kiadásként az egyensúly és a költségvetés felborulásához vezethet és
(b)  egyszer en csak az adósteher növekedését eredményezheti.
A konszolidáció másik dimenziójaként meg szeretném emlí teni, hogy a magyar bankrendszer –a
kés bbiekben is emlí tend , de már eddig is bemutatott- kiszolgáltatottsága és politikai
determináltsága már alapvet en eredményezhette a hazai konszolidációt, de annak elosztása már
kérdés lehet. A konszolidációs csomagból ugyanis részesedtek a korábban általam csak
bankkezdeményezéseknek nevezett intézményekb l átalakult kisbankok is, amelyek viszont nem
tartoztak egyértelm en ebbe a kapcsolati hálózatba.
Vélelmeznünk kellett tehát, hogy a meg nem térül  (sunk cost) – költségfogalom csak indirekt lesz,
hiszen annak hatékonysága távlatilag az egész gazdaság számára jelen s többletbevételt generál. Ez az
addí ciós hatás a közvetett bevételi oldal, mí g közvetlennek nevezhetjük az azonnali bevételeketet,
amelyek a privatizáció során az állami központi költségvetésben keletkeznek. Mindössze arról van szó
tehát, hogy a konszolidációs kiadásoknak egy hatékony stratégián kell alapulniuk.
A konszolidáció azért nagyrészt indokoltnak tekinthet  és ehhez adalékként szolgálhat a bevételi
számí tásom is: kutatásaim során azzal találkoztam, hogy még nem vetette fel senki, mennyi bevétele
származott az államnak a rosszul gazdálkodó bankokból. Az állam, mint tulajdonos felel s volt ugyanis
azért, hogy a bankok í gy hitelezhettek és hogy nem képeztek megfelel  kockázati tartalékot sokáig a
kockázatos kihelyezésekre. Ebb l következ en a bevételi oldalon nem csak a privatizációból származó
bevételeket értem, hanem azt a nem kis tételt is, amelyet az állam, mint adóbeszed  az állambanki
korszakban adó formájában kivont a bankrendszerb l. Bár erre megbí zható és folyamatos történeti
adatbázist nem tudtam kidolgozni, azonban a nagyságrendet jól érzékelteti, hogy az általam pontosan
kiszámí tható adóbázisként szolgáló id szakban (1988-1994) adó formájában mintegy 44 milliárd Ft
összeg folyt be az államkasszába. Nyilvánvaló, hogy 1950-1983 között a bankrendszer államkasszába
való befizetései is releváns nagyságrendnek számí tanak.

Bár nem kétséges, hogy a korábbi bankválságokból tanulni kellett volna, azonban a tapasztalat azt
mutatja, hogy sokszor ugyanazon problémák okozzák az új bankválságokat vagy pedig eddig nem
vizsgált jelenségek merülnek fel. Ebb l a szempontból természetesen az ismétl  hibák jelentik a
legnagyobb problémát, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a bankfelügyeleti és egyéb
szabályozókkal, korlátokkal körülbástyázott pénzpiac ebb l a túlszabályozottságból fakadóan nem lesz
képes kell en hatékonyan és piackonform módon m ködni. Ha azt vesszük alapul, hogy a magyar
bankrendszerre eddig összességében 350 Mrd Ft-ot költött az állam, akkor ennek mértéke a hazai GDP
arányában mintegy 4%-nak felel meg (ha ezt korrigáljuk a Postabank Rt. mintegy 150 Mrd Ft-os
veszteségének rendezésével és az MFB Rt., valamint a Reálbank Rt. kérdésének megoldásával is, akkor
ez mintegy 6,0%-os aránynak felel meg; a fenti (65.sz.) ábra jelzi számunkra, hogy ennek a mértéknek
az elfogadhatóságához nem tudunk abszolút limitet meghatározni, hiszen annak összege, illetve
részaránya országonként rendkí vül változó).
A bankcs d vagy bankválság kialakulásának másik el idéz  faktora lehet a rendszeres pénzügyi válság,
melynek sajátossága, hogy tipikusan komplex és megjelenési formáiban lényegében nincsen két azonos.
Annak érdekében, hogy magát a folyamatot megértsük, szükséges a sematizálás (standardizálás) és az
egyszer sí tés, azonban a túlzott redukció már félrevezet  is lehet.
Ezt látszik alátámasztani, hogy egy egészséges bankrendszer képes túlélni egy makroszint
megrázkódtatást is. Még érdekesebb az endogén makroszint  válságnak nevezhet  (válság)jelenség,
amikor a bankok szemléletmódjában eluralkodik az optimizmus, a gazdasági fellendülésbe vetett
nagyfokú bizalom. Ennek következménye a  túlhitelezés jelenségének kialakulása és ilyen értelemben
valamilyen szint túlhitelezési  jelenség uralja az 1975. év óta  a bankrendszerünket. Természetesen ez
azért szétválasztható arra a korszakra, amikor a fenti jelenség kényszerí t  küls  adottságból
származott, mí g arra a korszakra, amikor a növekedési kényszer és a bankpiaci determináltság
kényszerí ti a kereskedelmi bankokat a hitelezés fenntartására a korábbi évek kialakult hitelezési
standardjai alapján: ilyenkor a rossz hosszú távú kilátásokkal rendelkez  vagy a jöv kép realitását
megfelel en alá nem támasztó ügyfeleknek is adnak kölcsön.
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Ennek a növekedési és kihelyezési láznak logikai úton levezetve egyértelm  következménye, hogy rövid
távon mindenképpen pozití vak lesznek a hatásai, hiszen nagy valószí n séggel emelkedni fognak az
ingatlanárak és a fogyasztói kereslet is. Éppen ezért ebben az esetben a makroszint  fluktuáció nem
egyszer en csak egy indukálója a bankrendszer rejtett gyengeségeinek a napvilágra kerülésében.
Ellenkez leg: a túlzott optimizmuson alapuló túlhitelezés révén olyan hitelezési hányadot alakí t ki, ami
nem reális árakon és értékbecsléseken alapszik. Ha pedig a buborék kipukkad, akkor olyan makroszint
sokkal kell megbirkózni, amelyet részben-egészben éppen saját maga implikált. Erre releváns példaként
hozhatjuk fel Mexikó esetét 1994- l.

Szakért i körökben er teljes vita alakult ki napjainkban arra vonatkozóan, hogy a hazai hitelezési piac
növekedése, a hitelkereslet fokozódása és ennek következtében a banki mérlegf összegek igen er teljes

vülése túlzott hitelexpanziónak tekinthet -e. Ennek mérésére gyakran a gazdaság monetarizáltsági
mutatóját használják.

Ebben a mutatóban a bankrendszer mérlegf összegét vetí tik az éves GDP volumenéhez.
Ez azonban megí télésem szerint –mint volt már róla szó- torz és félrevezet  képet eredményez(het),
mivel
(a) a  banki mérlegf összegek eszközoldalán nemcsak a gazdasági aktorokkal szembeni követelések

szerepelnek; másrészt mivel
(b) igen er teljes a bankok mérleg alatti tevékenysége és származékos piacokon való szerepe is; és
(c) a számí tásban nem lehet arányosí tani annak alapján, hogy a kihelyezések mennyire biztonságosak

és megalapozottak.
Sokkal hasznosabb mutatónak értékelem ilyen értelemben a hitelintenzitási mutatót és akár az ún.
nemzetgazdasági hitelhányados rugalmassági együtthatóját.

66.sz.ábra
Hitelrugalmasság alakulása

A mikroszin  oldalt vizsgálva kijelenthetjük, hogy hacsak a bankrendszer nem túlságosan koncentrált
(melyre persze nem létezik abszolút mér szám), egy bank önmagában azért még nem képes
meghatározó mérték  árszintnövekedés generálására.
Erre még az olyan nagyságren  bankholdingok sem képesek, mint pl. a Chase Manhattan Bank, hiszen
az ártényez  alakí tásában számos –bankon kí vüli- szerepl  játszik szerepet. Megí télésem szerint a
kereskedelmi bankok túlnyomó többsége inkább árelfogadó pozí cióban van ebb l a szempontból.
A koncentráció még kedvez  mértékére azonban nem létezik adekvát szabály, hiszen mint látható,
annak mértéke a fejlettebb pénzügyi piacokkal rendelkez  országok esetében is rendkí vül változó.
Ehhez képest a magyar bankrendszerben, amely mindössze 11 éve (ill. 7 éve) m ködik, ez az arány a
nagybankok esetében 71,9%-osra, mí g a négy legnagyobb bank esetében 45,8%-ra tehet . A következ
táblázatban 1996-ra vetí tve a fejlett t ke- és bankpiaccal rendelkez  és a fejletlenebb országok hasonló
mutatói kerültek felsorolásra.
Példaként véve Ausztriát, látható, hogy a hasonló mutató értéke mintegy 42%-ra tehet .

Pénzügyi intézmények száma Koncentráció legn. 5(10)1990 1996      Csúcs 1980 1990 1996
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67.sz.ábra
Bankkoncentrációs mutatók

A koncentráció bemutatásával a kés bbiekben még foglalkozom, azt azonban ebb l a táblázatból is
világosan ki lehet olvasni, hogy a legfejlettebb pénzpiaccal rendelkez  országoktól a legkevésbé
fejlettekig igen nagy szóródást tapasztalunk ezen a téren és Magyarország semmiféleképpen nem
produkál kirí vó értékeket.

68.sz.ábra
Fiókszám alakulása Magyarországon

Ugyanilyen árnyalt a kép, ha a már mutatott bankdensity mutatót elemezzük. Ennek értéke
Magyarországon 1998-ban számí tásaim szerint 0,35. Ennek a mértéknek a megí télése szintén relatí v
és viszonylagosnak tekinthet , hiszen 1996-os adatok alapján ugyanez a mutató Ausztriában 0,58, Nagy-
Britanniában 0,26 volt, mí g Svájcban 0,5, Franciaországban 0,74.
Elmondható tehát, hogy a bankok esetében is piaci verseny van – ami nemcsak nemzetközi értelemben
igaz – í gy nem az dönti el, hogy a banks ség sok-e, hogy milyen ugyanez az arány nemzetközi
viszonylatban: egyszer en piaci szelekció m ködik - amennyiben a fiók hatékonyan képes m ködni, úgy
szükség is van rá.
A konszolidációt kiváltó hatások elemzésekor a bankválság okainál volt eddig szó a túlzott mérték
banki hitelezésr l; általánosan elfogadott nézet azonban, hogy az egyes bankárok (mint egyéni
egzisztenciális szempontokkal és érdekekkel rendelkez  individuumok) esetében ez a fajta viselkedés
magyarázható és reális is lehet, hiszen esetleg elvárják t le ezt a viselkedésformát, hiszen különben
lemarad a piacon. Nem szabad egyúttal azt sem elfelejtenünk, hogy ez a túlzott hitelezés és optimizmus
még önmagát megvalósí tó jóslat is lehet, hiszen a mind több pénzbefektetés, az árak felverése egyaránt
az adott szektor növekedéséhez vezethet. Ezek alól mégis lehet kivételként példát felhozni, hiszen pl. a

darab vált. % összes eszköz. %-ban

Ausztria 1.210,0 1.109,0 -36      na       na       42

Belgium   157,0   141,0 -19      53      48       58

Franciao.   786,0   570,0 -45      57      52       52

Németo. 4.180,0 3.392,0 -37      na.       na.       16

Olaszo. 1.067,0    911,0 -18      26      24       29

Hollandia   180,0    172,0 -14      73      77       80

Spanyolo.   327,0    313,0 -17      38      38       48

Nagy.Brit.  665,0    557,0 -30      63      58       57

USA             28.044,0              22.846,0 -37        9        9       16

Svájc   499,0    403,0 -197      45      45       51
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bankrendszer összeroppanása Libériában, Libanonban és Kuvaitban (1990-1991) nem í rható a
bankrendszer nem megfelel  m ködésére. Hasonlóan Panamában (1988-89) is egy politikai krí zis volt a
felel s és ezekben a helyzetekben egy, a lehet  legkonzervatí vabban vezetett bank is igen jelent s
er forrás-veszteséggel számolhatna. Amennyiben ezt is figyelembe vesszük, akkor a hazai gazdasági
rendszerváltás megí télésekor  azt mindenképpen értékelni kell, hogy a piacgazdasági útra való áttérés
nagyobb politikai megrázkódtatás nélkül zajlott le. A menedzsment szintjén jelentkez  alapproblémát
okozza, hogy – akármilyen paradox is – a bankválságok viszonylag ritkák, í gy a folyamatosan ismétl
tapasztalatokat és nehézségeket a bankvezet k nem is veszik figyelembe illetve hazai viszonyok között
(és számos eddigi nemzetközi tapasztalat alapján) reálisan azzal számolnak, hogy a kormányzat a bank
segí tségére siet. A pszichológusok „disaster myopia”-nak nevezik azt a jelenséget, amikor a vezet k
elhanyagolják és nem veszik figyelembe azokat a tényeket és eseményeket, amelyek bekövetkezési
lehet sége és valószí n sége csekély. Evidens, hogy ez a jelenség f leg akkor er södik fel, amikor a
banki környezet drámai változásokon megy keresztül – legyen ez egyszer en a liberalizáció vagy a
kamatlábakkal kapcsolatos bármilyen adminisztratí v intézkedés bevezetése vagy akár a piacon új
belép k engedélyezése, illetve a privatizáció folytatása.
Ezen eseményfajták mind növelik az árak instabilitását és a verseny fokozódásán keresztül igen er s
profit-növelési kényszernek helyezik alá a hagyományos, konvencionális bankokat, melyek
költségszintje a régi rendszer konzerválása közben túlságosan megemelkedett.
Megí télésem szerint a kereskedelmi bankok számára ezért olyan fontos, hogy olyan területekre is
elmerészkedjen, amely igen jelent s addicionális, potenciális kockázattal jár. Napjainkban jól látható,
hogy a banki brókercégek teljesí tménye szignifikánsan befolyásolja, befolyásolhatja a bankok éves
eredményét. Ez az el ekben kifejtett növekv  hozamelvárások egyenes következménye: növekszik a
kockázatvállalás mértéke.
A bankrendszerrel foglalkozó szakirodalom kiinduló alapját nem a bankrendszer vizsgálata képezte
eredetileg, sokkal inkább a befektetési alternatí vákkal foglalkozó elméletek egyik fejl dési ágának lehet
azokat tekinteni. Ez viszont megfelel  kiindulási alapot biztosí tott ahhoz, hogy a kockázatot, mint
meghatározó döntési faktort a vállalkozások befektetési döntéseihez hasonlóan bevonják a banki
döntéshozatal elemzésébe és arra elméleti modellt sikerüljön konstruálni. A vállalkozások befektetési
döntéseinek elemzésével a közgazdaságtan számos önálló területe foglalkozik (pl. makroökonómia,
szervezetelmélet, vállalkozások pénzügyei). Az egyes kutatási ágak közös jellemz je, hogy
megkí sérelnek választ adni arra az alapvet  kérdésre: milyen modellben lehetne aggregálni a legjobban
a különböz  döntési elemeket és tényez ket ahhoz, hogy adekvátan leképezhet  legyen a vállalati
befektetési magatartás. Az elmúlt mintegy tí z évben számos tanulmány tett kí sérletet arra, hogy ezt a
viselkedési módot els sorban a hitelkorlát jelenségének jelenlétével magyarázza. A modellek egy másik
része a legfontosabb befolyásoló tényez ként a küls  források másodlagos költségfaktoraként felfogott
információs aszimmetria költségeit és a bels  er források aktivizálásának ráfordí tásait értelmezi.
Ennek során azt a tényt kí vánják meg hangsúlyozni, hogy az olyan gazdasági környezetben, amikor a
küls  források (legyenek azok t ke- vagy hitelforrások) bevonása költséges, nagyobb szerepe lesz a
bels  források jobb kiaknázásának. Az ebbe az irányzatba sorolható megközelí tések fontos
megállapí tása, hogy –minden egyéb tényez  változatlansága mellett- a befektetések alakulása
szignifikánsan korrelált a vállalati nettó forgót ke illetve az ún. bels  források változásával; ez a
korreláció annál nagyobb, minél nagyobb a t kepiaccal kapcsolatos információs aszimmetria mértéke164.
A téma egy nagy jelent ség  m vében és alaptanulmányában Tobin kidolgozta az általam az ún. KHM
modell jó megközelí tésének tartott és igen elterjedt Q-modelljét; ennek lényege, hogy a befektetések
indikációjaként a befektetett t ke jöv beni hozamának jelenértékét azonosí tja. A bankszakért k között
általánosan elfogadott elméleti posztulátum, hogy egy bizonytalan és aszimmetrikus információbázissal
rendelkez  közgazdasági környezetben a kereskedelmi bankok alapvet  feladata a t kepiac két
szerepl je közötti pénzügyi intermediáció megteremtése. Pontosabban ekkor arról van szó, hogy a
bankok megtakarí tják ügyfeleiknek azokat a költségfaktorokat, melyekre a pénzbefektetés megtérülési
kockázatainak kiderí tése és megbecslése kerülne. Az ügynökköltség elméletének (agency cost) hí vei
arra helyezik a hangsúlyt, hogy szoros kapcsolatot tételeznek fel a banki piacon érvényesül  kamatlábak

164 Ilyen dolgozatok pl. Tobin [1996], Oliner [1997].
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és a szükséges fedezettségi szint illetve a hitelkereslet között. Stiglitz és Weiss (1981) kimutatta, hogy a
tökéletlen informáltságú piacon a banki kamatlábak növekedése nemhogy növelné a bankok
kamatbevételét, hanem éppen ellenkez leg, az elvárt hozamnál kisebb megtérülést biztosí t a banki
tulajdonosok számára. Ezt Stiglitz szelekciós kamathatásnak nevezte, melyben a kamatszint mintegy
el sz ködik. A vállalati oldalról azonban ez egy negatí v sz hatást eredményezhet: a legjobb
vállalkozások megnövekedett kamatszint mellett esetleg már nem lesznek hajlandóak hitelt
finanszí rozási forrásként felvenni, mí g a kockázatosabb cégek igen; ezáltal viszont megn  a hitelek
visszafizetésének kockázata is. Stiglitz emlí tett m vében még kiemeli azt a lehetséges következményt
is, hogy ez az ügyfélszegmens egyre inkább kockázatos ügyletekbe (moral hazard) fog bele, amelynek
nagyobb a bukási esélye, azonban optimális esetben a nagyobb fizetend  kamatot ellensúlyozandó jóval
nagyobb nettó megtérülést biztosí that.  Számos tanulmány foglalkozik a banki szakirodalomban az ún.
credit rating problémájával, ami megí télésem szerint nem más, mint a fenti szelekció beépí tése a banki
hitel- illetve ügyfélmin sí tésbe. Ez kiegészül a kamatszint fenti szelektáló hatásával is.
Meggy désem, hogy ez a credit rating folyamatosan elt nik, amennyiben egy bank stabil ügyfélkört
képes kialakí tani és megtalálja az ideális arányt a fedezettségi követelmény és a kamatszí nvonal
között. A már emlí tett tanulmány egyik következtetése, hogy a jogi biztosí ték bevonása c/f szempontból
is növekv  kedvez  hatásokkal járhat, tekintve, hogy a nagyobb fedezettség az ügyfél oldaláról
ösztönzést jelenthet a nagyobb kockázatú, de nagyobb potenciális hozamú beruházások felvállalása iránt
(megjegyezném, hogy a bank részér l ez azonban már nem adekvát ugyanakkora kockázati szint
növekedéssel). Amennyiben axiómaként elfogadjuk, hogy a hitel megtérülési valószí n sége és az Ügyfél
kockázatossága között szoros korreláció áll fenn, akkor egyértelm , hogy a banki pénzközvetí tés
dí jának alapvet  tartalmát ennek el rejelzése és megbecslése képezi. Ennek a becslésnek az eredménye
az egyes ügyfélcsoportoknak és a banki portfolió kockázati kitettségének megfelel en súlyozott
kamatfelárak alkalmazása. Ennek a szemléletmódnak az elméleti megközelí tését Modigliani (1969)
által kidolgozott tétel biztosí tja, mely szerint súlyozott átlagolási módszerrel megtalálható a
hitelportfolió olyan optimális összetétele, mely a banki vagyon (portfolió és nem banküzemi vagyon)
értékét növeli. Ennek ugyanúgy a kamatfelár kockázati lefedezése az alapötlete. Meg kell jegyezni
ugyanakkor, hogy a gyakorlatban nem feltétlenül lehet teljesen lefedni a hitelkockázatot a kamatfelár
növelésével. A prime rate és a kockázati felár közötti marge napjainkban éppen hogy sz kül ben van.
A bankok inkább törekednek egy maximált spread kialakí tására és a kamatfelár alkalmazását standard
mutatókhoz próbálják kötni: forgalom nagysága, piaci részesedés aránya, c/f mértéke, egy adott banknál
vezetett számlaforgalom nagyságrendje stb. A fenti elméleti megközelí tés a banki gyakorlatba
implikálható oly módon, hogy amely általános vállalati kapcsolati szempontból érvényes, az ugyanúgy
megállja a helyét a bankok és ügyfeleik közötti kapcsolatban. Amennyiben eltekintünk a német-svájci
banki gyakorlatban el térbe kerül VoKuBez magatartás részletes elemzését l, akkor is nyilvánvalóak a
következ  gyakorlati tapasztalatok:
ù nagyobb vállalkozások általában könnyebben és kedvez bb feltételek mellett juthatnak hitelhez;
ù egy jó hí rnev  cégcsoporthoz tartozó vállalkozás általában könnyebben juthat hitelhez, mint egy

független, holding háttér nélküli cég;
ù végezetül: a hitelez  bankkal kialakí tott hosszabb és korrekt üzleti kapcsolat nagyban el segí ti a

hitelhez való hozzáférést.
A túlzott banki hitelezés kapcsolódik a potenciálisan nagyobb kockázatokat hordozó ügyletekhez és a
nagyobb hozamí gérettel bí ró ügyletekhez való közeledéssel. Ezt támasztja alá az utóbbi fél évtized
nemzetközi bankgyakorlatban is jellemz vé váló mérleg alatti tételekkel operáló bankm veletek (MAT)
elterjedése. Ezek egyik kockázati faktorát a határid s termékek és az összefoglaló néven származékos
termékeknek a kockázatlefedésben betöltött szerepe jelenti. Úgy vélem, hogy a banki univerzalitás sokat
tárgyalt (és általam is vizsgált és véleményezett) problematikájának –í gy közvetetten a banki
kockázatok növekedésének- elemzéséhez elengedhetetlen röviden összefoglalni a határid s ügyletek
lényegét, specialitásait. Az 1972-es év fontos mérföldk  volt a nemzetközi t kepiacok történetében,
hiszen ebben az évben alakult meg a világ els  általunk pontosan ismert határid s standardizált piaca, az
International Monetary Market (IMM). Megalakí tása indikációja nem a spekulánsok profitszerzési
lehet ségeinek b ví tése volt, hanem a gazdasági szükségszer ség. A származékos ügyletek olyan
hiányt pótoltak, amely a t kepiacok szegmensében eddig kevésbé ismert növekedést volt képes
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akcelerálni165. Ezért elfogadhatatlan számomra az a fajta hozzáállás, amikor a származékos termékek
kereskedelmét teszik felel ssé bankházak illetve brókerek bukásában. Az igazság valahol középúton
fekszik mivel: a származékos termékek kereskedelme képes volt a nemzetközi t kepiacok forgalmának
megsokszorozására; a hibát azonban inkább  a bankok korlátozás nélküli piacra való beengedése illetve
a piac nem megfelel  jogszabályi kereteinek megfogalmazása ill.  implikálása okozza. Az ügyletek
népszer ségüket annak köszönhetik els sorban, hogy a piac szerepl i számára kezelhet vé vagy
kezelhet bbekké váltak bizonyos kockázatok – f leg árfolyamkockázatok – melyek addig a bankok
számára kiszámí thatatlan módon változtak. A banki stratégia a növekv  hozamkényszer következtében
fokozatosan eltolódott a kockázatok pl. árfolyamkockázat id beli lefedésével. Manapság egy hatékony
piacgazdaságnak elengedhetetlen eleme a megfelel  pénzpiac és az ezzel adekvát kockázatmenedzselési
lehet ségének megteremtése. Ennek az igénynek a kielégí tésére a Budapesti Értékt zsde (továbbiakban
BÉT) 1995 tavaszán elindí totta szabványosí tott határid s piacát, mely egyre nagyobb népszer ségnek
örvend mind a hazai mind a külföldi befektet k körében. Természetesen a világ nagy határid s

zsdéihez képest a hazai t kepiac még mai formájában is csak kezdeti lépcs nek tekinthet , de minden
jel szerint gyorsan fejl dik. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a forgalmazott termékek növekv   palettája,
valamint az üzletkötések emelked  száma. A határid s piacok fogalma megí télésem szerint még a
pénzügyekben jártas szakemberek számára is viszonylag elvont fogalomnak t nik;  ugyanakkor ez is
olyan piac, mint egy normál árupiac. A piac operatí v szükségletei következtében –mint minden hasonló
szakmai területen- azonban standardizált fogalmak, szakkifejezések alakultak ki, amelyek a kí vülállók
számára lassan érthetetlenné válnak. Sajátossága az eltér  üzletkötési, valamint teljesí tési id pontból
adódik, ami a jól informált befektet knek számos lehet séget kí nál. Ahhoz, hogy jobban megértsük

ködésüket, el ször tekintsük át kialakulásuk történetét és szükségszer ségét.
Az 1960-as évek elején a kamatlábakra vonatkozó szabályozások és korlátozások még hatályban voltak.
A liberalizáció ebben az id szakban kezd dött meg, amikor is az inflációs ráta elkezdett felfelé kúszni.
Az inflációs ráta növekedésének oka az volt, hogy a Johnson-kormány a vietnámi háborút nem az adók
emelésével, hanem a pénzkibocsátás növelésével akarta finanszí rozni. A kamatláb-szabályozás
enyhí tésének f  okát a magas inflációs ráta által indukált magas kamatszint mellett is fenntarthatóvá
alakí tható er s lakásépí tési szektor igényelte.
Az 1970-es években a kamatlábak növekedésének és mind nagyobb mérték  ingadozásának iránya
eléggé egyértelm  volt, de ezt nem mindenki tartotta tartós jelenségnek. Legközvetlenebbül valószí n leg
az árut zsdei keresked k érzékelték ezeket a folyamatokat. A termékek ára egyre er sebben ingadozott,
és a különböz  id szakokban érvényes árviszonyok is világosan mutatták a kamatlábak
változékonyságát. Az ingadozást er sí tette Nixon elnök 1971-es bejelentése is, miszerint leértékelik a
dollárt, és az USA felmondta a Bretton Woods-i egyezményt. Vizsgáljuk meg ugyanakkor azt is, hogy
milyen hatások vezethettek a határid s piacok kialakulásához (meg kell jegyeznem, hogy ezek jobbára
hipotetikus közelí tések, hiszen sok olyan tényez  is hatással lehetett a folyamatra, amelyekr l küls ,
laikus megfigyel ként információkkal nem rendelkezünk és nem is rendelkezhetünk).
A határid s piacok kialakulásának okai között mindenképpen meg kell emlí tenünk az 1973-as
olajárrobbanást is, mely szintén er sí tette az inflációt és a kamatlábak kiszámí thatatlanságából ered
kockázatot. A kamatlábak változékonyságának kiszámí thatatlansága növelte a fedezeti áruügyletek
iránti igényt. Nyilvánvaló lett, hogy kialakulóban van egy új piacforma, ahol kockázataikat  bankok,
hitelfelvev k és hitelnyújtók minimalizálhatják. Ennek következményeképpen 1972-ben megalakult a
világ els  határid s piaca –mely kizárólag értékpapí rok határid s kötéseivel foglalkozott - a

165Mí g 1972-ben 32 ezer kontraktusra kötöttek ügyletet, addig 1993-ban 1 milliárdra, 1994-ben pedig már
1,4 milliárdra.
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Nemzetközi Monetáris T zsde (IMM). A kit zött cél egy olyan központ létrehozása volt, amely
értékpapí rokkal –beleértve a kormányadósság-leveleket is - kereskedik. Az üzleti tevékenységnél az
els  szerz dések határid s devizaügyletek voltak.

A határid s kereskedelem nem új kelet
találmány. Egyes források szerint már az ókori
Görögországban és Japánban is kötöttek
opciós, illetve határid s ügyleteket. Szervezett
formájának els  megjelenését 1848-ra, a
Chicago Board of Trade megalakulására
tehetjük. Igaz ez a piac azonban f ként azonnali
piacként m ködött a farmerek, agrárfeldolgozók
és keresked k részvételével. Itt kezd dött a
határid s ügyletek szabványosí tásának
folyamata.

A származékos piacok id számí tásának
kezdetét mégis 1972-re tehetjük, amikor
megalapí tották a Nemzetközi Monetáris

zsdét (International Monetary Market-IMM).
Megalakí tásának el zményei gazdasági és
politikai okokat is magukba foglalnak. A
határid s értékt zsdék története szorosan
összefügg az Amerikai Egyesült Államokban
tapasztalt infláció növekedésével, valamint a
kamatlábakra vonatkozó szabályok
liberalizálásával.

Ugyancsak a 70-es években történt, hogy a Government National Mortgage Association (GNMA)
jelzálogleveleinek azonnali piaca növekedésnek indult. Ezt a kötvénypiacot a kormány hí vta életre, hogy
el segí tse a t kének a lakásépí tésbe való csatornázását. A növekedés eredményeképpen kialakult ezen
kötvények standardizált és formalizált határid s piaca. 1975-ben a chicagói kereskedelmi kamara
felkí nálta az els  határid s ügyletet, a GNMA-értékpapí rokra vonatkozó határid s kötést. A piac
rohamos fejl désnek indult, és az els  három hónapban már mintegy 20.000 ilyen ügyletet kötöttek meg.
Néhány héttel ezután az IMM-on beindí tották a kincstári váltók határid s kereskedelmét.
Természetesen a fejl dés nem állt meg az USA határain belül, ma már az egész világon elterjedt ez a
piacforma. Jelenleg körülbelül mintegy 70 származékos t zsde m ködik, ezeknek nagy része az elmúlt
10 évben jött létre. A határid s piacok jelenleg a fejlett és fejl  t kepiacokon is a következ
funkciókat látják el a gazdaságban:
ù árpuhatolás
ù kockázathárí tás
ù fedezeti ügyletek kötése
ù piaci hatékonyság – monopolhelyzet csökkentése
ù információk hatékony áramlásának biztosí tása
Összefoglalva: a határid s piacok természetesen nem szolgálhatnak mindenki el nyére, ugyanakkor
megfelel  m ködés esetén növelik a versenyt a piacon, í gy ösztönzik az er források hatékonyabb
felhasználását. Magyarországon hosszú id  után 1989. november 8-án a Konzumbank Rt. Vitkovics
Mihály utcai pincéjében született az els  határid s ügylet. Ekkor 1990. márciusi lejáratra 5,8 eFt/to áron
kelt el 6 kontraktus takarmánykukorica.
Mégsem ez az id pont a hazai határid s kereskedés születésnapja, mivel ekkor már augusztus óta heti
két alkalommal - igaz, üzletkötés nélkül - folytak a kés bb Budapesti Árut zsdévé (továbbiakban BÁT)
alakuló Terményt zsde Kft. égisze alatt a gabonatermékek határid s jegyzései. Másrészt 1988. január
1-je, a kétszint  bankrendszer megalakí tása óta zajlottak a devizapiacon forward ügyletek. A
kereskedelmi bankok univerzalitásának legfontosabb kérdése a bankközi pénzpiac szerepe: a bankközi
piac megnyí lásáról, majd kés bbi méreteir l azóta sincsenek igazán hitelesnek tekinthet  adatok. Ez
azonban a bankközi piac jellegéb l adódik, hiszen az ügyletek er sen szakmai jelleg ek, azok a nem
szakért k, de még a bankárok jelent s része számára is viszonylag ismeretlenek. Ezzel együtt nem
vitatható, hogy a hazai határid s piac megteremtése a BÁT alapí tóinak érdeme. k alakí tották ki
hazánkban el ször a kontraktus leí rásokat, az els  szabályzatokat, szokványokat, valamint k épí tették
ki a határid s kereskedelem els  m köd  infrastruktúráját. A BÁT - ahhoz képest, hogy több mint négy
évig a tevékenységét szabályozó jogszabály nélkül m ködött - a gazdasági botrányoktól hangos
id szakban nyugodtan tevékenykedett és egyre látványosabb fellendülés jellemezte. A fejl dést
jellemzik a következ  számadatok. A határid s gabonapiac els  évében 3.618 kontraktusüzletet kötöttek
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574 millió Ft értékben, 1991-ben már 13.001 kontraktus 1.746 milliárd Ft-ért és 1996-ban már 125.508
kontraktus kelt el, és több mint 62 milliárd Ft cserélt gazdát.
A gabonapiac megnyitása után a BÁT több-kevesebb sikerrel kí sérletezett az 1991-ben megteremtett
határid s húspiac felfuttatásával. Az igazi áttörést a pénzügyi  szekció megalakí tása és a határid s
devizaügyletek megindí tása hozta meg. A BÁT-on szerepl  devizák kezdetben a dollár és a márka
voltak, amiket kés bb követett az angol font, svájci frank, a lí ra, valamint az ECU. A rendszertelen
forintleértékelés kockázatát vállaló piaci szerepl k felismerték a fedezeti lehet ségeket, valamint
elkezdett kialakulni a devizaspekulánsok rétege is.
Ez a dinamikusan fejl  üzletág a csúszó leértékelés (crawling peg) hatására sem esett vissza, csak az
ügyletek szerkezete alakult át. El térbe kerültek a kosárügyletek és azok a stratégiák, amelyekkel a
keresztárfolyamok változásának kiszámí thatatlansága ellen lehetett védekezni, vagy épp erre lehetett
spekulálni. A pénzügyi szekció hamar átvette a vezet  szerepet a gabonaszekciótól, s mára a BÁT
forgalmának több mint 95%-át adja.
A BÁT és BÉT szinte a kezdetekt l versenyhelyzetben állt egymással. Másrészr l viszont a
legkritikusabb pillanatokban kapcsolatukat az együttm ködés jellemezte. Ilyen esemény volt a Központi
Elszámolóház és Értéktár Rt. (Keler Rt.) megalakí tása 25-25%-os tulajdonrésszel (az MNB 50%-os
részesedésével), valamint a BUBOR-kontraktusok kereskedésének elindí tása egyeztetett id pontban.
A BÉT-en 1990-es megalakulása óta lehet ség van határid s és opciós ügyletek kötésére. Ezek azonban
nem voltak azonosak a szabványosí tott határid s és opciós ügyletekkel. Kereskedésük nem volt igazán
jellemz  a BÉT-en, magát az üzletágat is csak mint egy mellékesnek tekintették.
A származékos piac megteremtésére a BÉT 1993-ban tett el ször kí sérletet. Ekkor dollár, márka
valamint egy államkötvény jegyzése kezd dött volna meg, azonban ez a próbálkozás teljes
érdektelenségbe fulladt. Mintegy félév telt el üzletkötés nélkül, és az akkori határid s piac csendesen
felszámolódott. A BÉT 1994-ben úgy  döntött, hogy a szabványosí tott határid s kereskedés érdekében
bevezeti az árjegyz i intézményt. Pályázatot hirdetett az akkor már bevezetett határid s termékek
árjegyz i státuszának elnyerésére. A következ  lépés tárgyalások kezdeményezése volt a Keler Rt-vel a
határi s elszámolás kialakí tásáról, melynek eredménye “szabványosí tott határid s értékt zsdei
ügyletek elszámolásáról” cí m  szabályzat lett. Ezen komolyabb el készí t  munkák hatására 1995.
március 31-én elkezd dött a BÉT-en a származékos kereskedés BUX, DKJ, DEM és USD
kontraktusokra. Az els  id szakra - áprilistól decemberig - dollárra több mint 1,3 milliárd forintnyi,
márkára 1,4 milliárd forintnyi, a kés bb meginduló ECU-ra pedig megközelí t leg egymilliárd forintnyi
üzletet kötöttek. Bár 96-ra a forgalom növekedett, azonban az még mindig jócskán a BÁT alatt maradt.
Igazi sikertörténetr l - a BÉT határid s piacának esetében - a BUX indexkereskedelem kapcsán
beszélhetünk. Az  els  töredékében a forgalom még csak 530 millió forintot tett ki, azonban a következ
évben már elérte a 49,9 milliárdos értéket. Ezt a növekedést a részvénypiacon tapasztalt tartós hossz-
hangulat is segí tette.
A folyamatosan emelked  részvényárakat a határid s piac is követte, és a nyitott BUX-pozí ciók
sokszoros profitot hozhattak, mire lezárultak. Érthet  módon egyre nagyobb lett a befektet i optimizmus,
amely egyúttal egyre er teljesebb versenyt is gerjesztett a még fejletlen magyar t kepiacon. A BUX lett a
BÉT befektet inek igazán kedvelt kereskedési terméke és ez a legsikeresebb határid s termék a mai
napig a BÉT-en.
A határid s piacon tehát a BUX-ra kötött ügyletek tulajdonképpen fogadások a piac jöv beni állapotára
vetí tve. A futures ügyletnek megfelel en, ha arra számí tunk, hogy a jöv ben a piac hangulata javulni
fog, és í gy a részvények árfolyama emelkedik, akkor BUX-ot veszünk, ellenkez  esetben pedig eladunk.
Természetesen ez a BUX-kereskedésnek csak egy megközelí tése. A legfontosabb kérdés az, hogy
milyen árfolyamon és milyen irányú ügyletet kössünk. Nyilvánvaló, hogy egy részvénybefektetés
kockázatosabb, mint az állampapí r, éppen ezért a részvényekt l a befektet k magasabb hozamot várnak
el. Ez a várakozás egy részvényportfolióra is igaz, valamint az erre vonatkozó részvényindexre is. Ezen
elmélet alapján a BUX határid s jegyzéseinek kamattartalma (az azonnali és határid s BUX-érték
eltérésének éves szintre vetí tett értéke) magasabb kell, hogy legyen, mint a kincstárjegy-hozam. Ha
magasabb, akkor a BUX-kosárban szerepl  részvények megvásárlásával, és határid s BUX-kontraktus
eladásával kockázatmentesebb magasabb hozam érhet  el a kincstárjegynél.  Természetesen jogosan
merül fel bennünk az a kérdés, hogy a BÉT-en jegyzett számos kontraktus közül miért pont ennek a
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terméknek van a legnagyobb forgalma. El ször is talán azt emelném ki, hogy ez a kontraktus abszolút
konkurenciamentes, ami jelenleg más szabványosí tott termékr l hazánkban nem mondható el. Másrészt
magyarázható a részvénypiac iránti növekv  érdekl déssel, hiszen az intézményi befektet k és a
különböz  befektetési alapok nagyszer  kockázatkezelési eszközként használhatják értékpapí r
befektetéseik lefedezésére. A spekulatí v ügyletekben érintettek számára pedig az tette vonzóvá, hogy –
az azonnali részvénypiac árfolyamainak változékonysága miatt- ez a kontraktus produkálja a
leglátványosabb árfolyammozgásokat, és í gy aránylag alacsony befektetéssel magas hozamot lehet
elérni, természetesen – szükségszer en- komoly veszteségeket is lehet realizálni. A magyarországi
határid s piacok robbanásszer  fejl dése nem példa nélküli a világon, inkább úgy foghatjuk fel, mint a
80-as évek nemzetközi trendjének megismétl dését, azonban annál mindenképp gyorsabb, és a
felzárkózás jeleit mutatja. A BÁT 1996-ra a bécsi ÖTOB versenytársává n tte ki magát, jelenleg a világ
határid s toplistáján a huszonkettedik hely körül mozog166. A törvényi szabályozás szerint határid s
ügyletnek min sül, ha a felek megállapodnak, hogy a t zsdei ügyletben vállalt kötelezettségeiket a

zsdei szabályzat által meghatározott kés bbi id pontban teljesí tik. Í gy a t zsdei ügylet a t zsde
szabályzata szerinti teljesí tési feltételekkel - azután jön létre - az elszámolóház szabályzatában
meghatározott követelmények után-, hogy az ügyletet az elszámolóház nyilvántartásba vette. Az ilyen
tí pusú ügyletb l származó kötelezettséget mindkét fél irányában az elszámolóház teljesí ti. A teljesí tés
történhet készpénzes elszámolással, vagy az ügylet tárgyának tényleges átadásával. Ugyanakkor az
elszámolóház a tényleges átadást korlátozhatja vagy kizárhatja.
A BUBOR karrierje 1996. augusztus 1-jén kezd dött, ugyanis az MNB ett l a naptól kezdve számí tja és
publikálja a budapesti bankközi forint hitelkamatlábat. A BUBOR (Budapest Interbank Offer Rate)
megalkotása már a hazai bankközi piac megszervez dése óta érlel  gondolat volt, azonban eddig az
id pontig -a gazdaság fejletlenségével magyarázhatóan- csak néhány kudarcba fulladt próbálkozás
emlí thet . Végül a Magyar Forex Klub karolta fel az irányadó kamatláb kidolgozásának problémáját,
melynek eredményeként 22 bankközi piaci szerepl  í rta alá a “fixing-szerz dést”.
A bankközi irányadó kamatlábat a fejlett pénzpiacokon árcentrumként használják. A hazai bankközi
piacon a BUBOR ezt a szerepet kí vánja betölteni (hitelt, forrást áraznak vele, valamint határid s
ügyletek elszámolási alapjául veszik).
A rendszer komolyságát mutatja a Forex Klub szakmai bizottsága által kidolgozott szabályzat és fixing
eljárás, mely nemzetközi - leg londoni- mintán alapszik. A fixing eljárás keretében a kamatjegyz
bankok üzletkötési kötelezettséget vállalnak annak érdekében, hogy a BUBOR a gazdaság meghatározó
elemévé váljon. Mivel a BUBOR jó eséllyel indult a hazai bankközi piacon ahhoz, hogy
kamatcentrummá váljon, ezért a hazai kamatkockázat-menedzselés eszközévé válhat. A BUBOR-
jegyzés gyakorlattá válása a határid s kamatkontraktusok piacán is a fejl dés elindí tójává vált, hiszen
egy stabil, üzletkötési kötelezettséggel alátámasztott irányadó kamatláb elengedhetetlen technikai
feltétele a kamatfedezeti és a spekulációs ügyletek terjedésének.
Ezt a két hazai t zsde felismerte, í gy a BUBOR jegyzése után egy hónappal már el is indí tották a
BUBOR-kontraktusok jegyzését BÉT-en és a BÁT-on szinte egyszerre. Bár a BÉT-en már 1995
márciusa óta lehet ség volt a hozamkockázatok lefedezésére a három hónapos diszkontkincstárjegy-
kontraktus bevezetésével, azonban a hitelkamatláb-kontraktusok lényegesen eltérnek ett l. A f
különbség abból adódik, hogy mí g az állampapí roknál az értékpapí r árára kötik az ügyleteket, addig a
BUBOR-kontraktus alapja 10 millió forint egy, illetve három hónapos hozama.
Sikerét attól várták, hogy a befektet k számára nehézkes az árfolyamokból hozamot számolni, valamint
az állampapí rok futamidejének rövidsége miatt az árfolyammozgások a diszkont kincstárjegy esetében
nem voltak jelent sek. Ezzel szemben a BUBOR aktuális értékét mindennap meghirdetik, és í gy
mindennap történik ármozgás, mely a spekulánsok számára vonzóvá teheti ezt a terméket. Kérdéses volt
az is, hogy az egy vagy a három hónapos BUBOR lesz-e a sikeresebb. A három hónapost a szakemberek
hosszabb futamideje miatt sokkal piackonfortabb terméknek í télték meg.

166 A határid s kereskedésr l az 1996. év CXI. törvény (1997. évi CXXXII. törvénnyel módosí tották), az
értékpapí r forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapí r t zsdér l szóló
törvény szól.
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Térjünk vissza a banki kockázatvállalás fokozott mértékének jelenségére. A túlzott kockázatvállalási
hajlam - mint már emlí tettem - az én felfogásomban a bank fogalmával össze nem egyeztethet  tényez .
Hangsúlyozom azonban, hogy az egyes bankok esetében ezt a fajta hibát gyakran a túlzottan optimista
banki hitelezés terén, illetve a fizetési készség és képesség túlértékelésében fedezhetjük fel; okozhatja
ezt pl. az ún. forró szektorokba való túlzottan koncentrált hitelkihelyezés vagy az egyre növekv  hitel-
kihelyezési kényszer, ami már túllépi az adott bank technikai lehet ségeit vagy egyszer en a hitel-
kihelyezési képességét vagy akár a gazdaság reális, megalapozott hitelfelvételi képességét is.  Számos
ország van, ahol a bankrendszer m ködése közvetlen kapcsolatban van a kormányzati finanszí rozással
és elképzelésekkel. Ez a kormányzati befolyásolás számos változaton keresztül érvényesülhet, pl. a
közvetlen állami tulajdonon át a kormányzati hitelprogramokon keresztül egészen a különböz
támogatásokig (azonnal felt nhet nekünk, hogy Magyarország mindegyik fázison átesett, illetve hogy
milyen mértékben vannak jelen ennek egyes elemei ma is hazánkban). Minimálisan az a következmény,
hogy a banki aktivitás a kormányzati gazdaságpolitika kiszolgálója lesz. Ebben a kontextusban a
bankrendszer elveszti önálló profitérdekelt szervezeti jellegét és lényegében része lesz a költségvetési
mechanizmusnak.
Ennek egyenes következménye lehet, hogy tartós növekedés mellett akár alacsony betéti kamatok mellett
is növekedhet a betétállomány, mí g az esetleg kockázatos kölcsönigényl k is kaphatnak alacsony
kamatszint mellett hiteleket. Emellett persze meg kell jegyezni, hogy egy kormányzati t keinjekcióval
megemelt banki mérleg rövid távon mindenképpen kedvez .
Meg kell jegyezni, hogy különösen abban az esetben, amikor a fejlesztési bankok egy hányada állami
kézben van, eleve kimondatlanul is elfogadott és ismert tény, hogy a kihelyezések egy része
behajthatatlan lesz. Ebben a speciális esetben azonban a hitelezésnek nem a klasszikus feladatokat kell
betöltenie, hanem egyfajta ösztönz , támogató szerepe van.
Ezáltal azonban nem csak a többi potenciális hitelfelvev , gazdasági aktor szorul ki a hitelpiacról, hanem
indirekt hatásokkal is jár: a bankok egyre inkább mellékesnek í télik meg a hitelbí rálatot, a kockázati
elemzést és egyben romlik a fizetési készség és morál is; további lehetséges hatás, hogy kevésbé
törekednek a felek a piaci igények kielégí tésére, hiszen a magasabb költségeket is érvényesí teni tudják.
Ezek együttes hatásaira vezethet  vissza a brazil nagy állami bankok (1994-95) inszolvens helyzete is.
Ilyen értelemben és felfogásban tartom érthetetlennek a magyar hozzáállást akkor, amikor az egyetlen
hazai fejlesztési bank szerepének és m ködésének értékelésekor is annak kihelyezési min ségét és
eredményességét kérik számon. A fenti logikámat követve ugyanis a magyar bankrendszerben az MFB,
mint egyfajta kockázati hitelez  a fejlesztések mellett befektetési tevékenységi aktivitást is kifejtett
(ezért volt MBFB a neve); ebb l viszont egyenesen következik, hogy olyan elképzelések, nagy volumen
projektek finanszí rozása, amelyre a hazai kereskedelmi bankok t keszegénység vagy kockázati
szempontok alapján nem voltak hajlandóak, viszont gazdasági szempontból pozití vnak min sí thet k, az
esetek nagy részében az MFB portfoliójává váltak. Ilyen keretek között viszont nem lehet a kereskedelmi
bankokkal azonos elvárásokat felállí tani egy fejlesztési intézményre.
Meg kell jegyezni, hogy a rossz hitelkihelyezés nem az egyetlen formája és megnyilvánulása a
kormányzati nyomásnak. Gyakran van példa arra, hogy a kormány, illetve a központi bank arra
kényszerí ti a kereskedelmi bankokat, hogy külföldr l devizában vegyenek fel hiteleket: ennek révén
csökken a leértékelésre irányuló nyomás, egyben pedig n nek a tartalékok. A kereskedelmi bankoknak
kell azonban viselniük a leértékelési kockázatot.
Latin-Amerika országaira különösen jellemz  a magas tartalékkövetelmény, amely a rediszkont
lehet ségével, az inflációval és az igen instabil kamatszinttel együtt teljesen kiszolgáltatta a bankokat.
Több kutatás is kimutatta [Claessens; 1996], hogy az átalakuló gazdaságok bankrendszerén belül az
egyes bankok eléggé heterogén jöv képpel rendelkeznek és maga az átalakulás nem feltétlenül
predeterminálja a jöv jüket.
A nemzetközi szakirodalomnak az ezzel a témával foglalkozó részét tanulmányozva megállapí tható,
hogy a szakért k kiemelt kockázati faktorként kezelik a rendszerváltás társadalmának átalakulással
kapcsolatos zavarait.
A rendszerváltás természetesen rendkí vül tágan értelmezett fogalmi kör, melybe beletartozhat
egyszer en csak a bankrendszerrel kapcsolatos valamilyen szemléletváltás, de egy komplex strukturális
átalakulás is; a változások körébe tartozhat egyszer en csak egy korábbi fiskális, illetve pénzügyi
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rendszer jelent s változása is, amikor a bankok korábban szokatlan és ismeretlen környezetben találják
magukat, igen jelent sen megnövekszik a kihelyezések kockázata és nincsenek meg a megfelel
eszközeik ezek kezelésére. Habár a fentiekben kifejtett jelenségek is vezethetnek válsághoz, azonban
mégis egyfajta védettséget biztosí tanak a bankrendszernek: legalább a pénzügyi liberalizáció hatásai
biztosan nem fognak érvényesülni (pl. a kamatszabályozás megsz nése, a piacra való belépés
liberalizálása). Kifejezetten ott, ahol a makrohelyzet instabil, lehet számí tani a kamatszint
elszabadulására.
Ilyen példa lehet Chile, ahol a hitelezési kamatszint 1975 és 1982 között 77%-al emelkedett. Habár ezek
a példák azt sugallhatnák, hogy ilyenkor nincsen banki kockázat, egyszer en csak a bankok a hitelezési
kockázatot átkonvertálják a leértékelési kockázatra. A megnöveked  versenyhelyzet és a piaci
részesedések zsugorodása együttesen a banki marzsok sz küléséhez vezetnek; ez figyelhet  meg számos
országban (Nagy-Britannia 70-es évekt l, napjaink Indonéziája és Oroszországa).
Az alábbi diagramok is jelzik, hogy Magyarország ebb l a rendkí vül kritikus helyzetb l már 1996-ra
sikeresen kilábalt.
A kamatszintek elszabadulása reális veszélyként jelentkezett a 90-es évek közepén, azonban a pénzügyi
kormányzat és az IMF együttm ködése, valamint a kedvez  t ke-beáramlási adatok együttes hatásaként
1996-ra megindult a hitelkamatok csökkenése. Ez a folyamat mára már trendnek tekinthet  és ehhez
társul a kamatmarzs folyamatos sz külése is. A leértékelési politika, a finanszí rozási fiskális politika
bármely változása olyan kockázatokat rejtenek magukban, amelyekre a piaci szerepl k zöme nincsen
felkészülve. A hazai fizet eszköz árfolyamának drasztikus megváltoztatása egyben drasztikus
közgazdasági környezetváltozást is jelent a bankoknak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a gazdasági
növekedés lehet instabil is, í gy elvezethet egy már ismert jelenséghez: a bankok túlzott hitelezési
optimizmusához.
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69.sz.ábra

Az egyik legfontosabb kihatással a bankrendszerre mindig a politika rendelkezik: még egy viszonylag kis
politikai változás is egy sor el re nem látható hatással jár a bankokra. Ennek egyik legismertebb eleme,
amikor a korábbi politikai nomenklatúrára alapozott szerz dést az új politikai vezetés nem ismer el. Egy
másik ide sorolható kockázat, amikor egy törékeny demokráciában a politikai hatalom banki forrásokhoz
is hozzáférhet. Mégsem ez a legnagyobb veszély ilyenkor, hanem az, hogy megnövekszik a csalás és a
nem-teljesí tés veszélye (moral hazard).
Habár a bankok és a vállalatok privatizációját a legtöbb átalakuló országban mint univerzális
gyógyszert fogják fel, azonban önmagában a privatizáció is lehet további bajok forrása.
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Ebben pedig nincs különbség a fejl  és az átalakuló országok között. Ilyenkor ugyanis hiába kerül be
friss t ke az országba, azt leggyakrabban azonnal el is költik a költségvetési hiány fedezésére,
ugyanakkor a nem megfelel  tulajdonosok (pl. tapasztalatlanság, nem megfelel  t keellátottság) látens
problémákat okozhatnak.
A pénzügyi világ technológiai változásai és fejl dései egyszerre jelentenek veszélyt a bankok domináns
pozí cióira és nyitnak potenciálisan új piacokat és tevékenységi területeket. Nyilvánvaló, hogy aki
lemarad, az véglegesen is lemaradhat, ugyanakkor a túl gyors váltás is problémákat okozhat pl. a nem
megfelel  megalapozottság, a biztonság hiánya stb. Magyarországon, de a világon is általában, a
feltörekv  új piaci lehet ségek kiaknázásában nem a bankok járnak el l, hiszen nincsen abszolút
ösztönzés rá. A fejlesztések terén a bankok er teljesen lemaradtak, hiszen nagy a kockázata a felesleges
pénzkiadásnak, ugyanakkor a haszon legtöbbször csak hosszú távon jelentkezik.

70.sz.ábra

A konszolidációs lépéssorozattal kapcsolatban természetes követelményként fogalmazódott meg az
elemz kben, hogy azt egy elszigetelt és megismételhetetlen akciósorozatnak kell tekinteni – olyannak,
amelynek nemcsak kezdete, de vége is van; a nagybankok rossz, ill. kétes hitelkihelyezései által generált
likviditási ill. t keproblémáit nem oldhatja meg az állam teljes egészében: abban a bankvezetés(ek)nek
és az új tulajdonosnak kell a meghatározó részt vállalnia és olyan alapvet  szervezeti és er forrás-
gazdálkodási, valamint hiteldöntés-el készí t  változtatásokat kell végrehajtania, amellyel elejét lehet
venni a kétes követelések újbóli minden határon túli képz désének és a jó min ség  kihelyezések, a
tartalékképzés és az egyszeri állami segí tség együttes hatása révén lehet ség nyí lik a még meglév
rossz hitelek hatásának eliminálására.
A gazdasági rendszerváltás kezdetét l, 1989- l lényeges külpiacváltásnak kellett végbemennie: a
vállalatok – sokszor kényszer ségb l – a fejlett nyugati világpiac felé fordultak, kiszakadtak a korábbi
kelet-európai gazdasági integrációból. Számos párhuzamos (pl. technológiai, min ségi stb.) probléma
(pl. a vállalati sodródás jelenségének az átalakulás óta felismerhet  létezése) és versenyhátrány,
valamint (mint ahogy azt egyre több szakért  is hangoztatja) a jogszabályi keretek hirtelen explodiális
szigorodása miatt azonban olyan cs dhullám következett be, melynek következtében a hazai bankok is
nehéz helyzetbe kerültek és elkerülhetetlenné (?) vált az állami beavatkozás.
Ez több lépcs ben történt, s eredményeként a tulajdonviszonyok lényegesen megváltoztak.

a/ A bankkonszolidáció els  szakaszában a kötvényekért megvásárolt kétes és rossz követelések
ugyan érintetlenül hagyták a tulajdonviszonyokat, azonban ma már világos, hogy korlátozottan
forgalomképes és rendkí vül hosszú lejáratú eszközelemként a banki mérlegeket befektet i
szempontból er teljesen rontották (a 18,0%-os diszázsióval kibocsátott hitelkonszolidációs
kötvények korlátozottan forgalomképesek, amit mutat, hogy lényegében politikai döntésen múlik
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az, hogy melyik bank ilyen kötvénycsomagját vagy annak egy részét hajlandó (volt-e) az MNB
visszavásárolni vagy refinanszí rozni).

b/ Az ezt követ  állami felt késí tés már a tulajdonviszonyokat is érintette: lényegében
újraállamosí tásnak felelt meg. Els  lépésben az állam az 1992. évi költségvetés terhére 10,5
milliárd forint értékben vállalt garanciát a bankok 1987-ben örökölt rossz hiteleire. Majd döntés
született arról, hogy a bankok mérlegeit állami segí tséggel tisztí tsák meg a legrosszabb min ség
követelésekt l az ún. hitelkonszolidáció keretében.  (Kötvénycsere révén 14 bank és 68
takarékszövetkezet 80 milliárd forint érték  államkötvényt kapott a rossz követelésekért
cserébe.)
Átmenetileg helyreállt a bankok m köd képessége. Csökkent a céltartalék-igény, növekedett a
korrigált szavatoló t ke, emelkedtek a t ke-megfelelési mutatók.
A bankok többségénél azonban mindez igazából nem hozott még rövid távon sem javulást. Ennek
okait els sorban az akár felel tlennek is nevezhet  hitelezési gyakorlatban, valamint abban
kereshetjük, hogy a bankmenedzsment – reálisan – számí thatott az állami segí tségnyújtás
kontinuitására, hiszen: egyrészt e nélkül a lépés nélkül a gazdaságban a bankcs dök romboló,
katasztrofális hatásúak lettek volna, másrészt pedig a bankprivatizáció el feltételeként került
hangoztatásra a bankok értékének növelése.

(c) A banki portfoliótisztí tás 1993-ban konkrét vállalatok hiteltartozásainak állami kivásárlásával is
kiegészült: a kormány 57 milliárd Ft érték  államkötvény felhasználásával megvásárolta 22 vállalat
banki tartozását és az aszálykárokra folyósí tott hiteleket. A bankok mérlegszerkezetének
korrigálása és ezáltal a likviditás növelése során a bankrendszer kiválasztott tagjai összességében
az akció során mintegy 102,6 Mrd forintnyi rossz min sí tés 167 követelésüket adták el az államnak,
mint közvetett hitelez nek 52,2 Mrd forint A és 27,2 Mrd forint B sorozatú, 20 éves lejáratú
hitelkonszolidációs államkötvény fejében. A kötvények kamata az aktuális számí tási bázisként
szolgáló el  félévi 90 napos diszkont kincstárjegy kamatához igazodott: az A sorozaté az els
féléves periódusra évi 15,9 %, a B sorozaté 7,95 % szinten lett meghatározva. Mint látható,
amennyiben az adott bank gazdálkodása, illetve a hitelezési tevékenységének min sége nem javul
számottev  mértékben, akkor ezek a konszolidációs kötvények szándékolt hatásukkal ellentétes
eredményt érnek el közép- illetve hosszú távon (azaz illikvid eszközként a banki mérlegeket
terhelik).    A rossz követelések 100 forintért az MFB-hez (akkoriban MBFB) kerültek.
Az MFB keretén belül ezen tartozások sorsa legalábbis valószí n sí thet  volt: az érintett vállalati,
vállalkozói kör egy megfelel  reorganizációs programmal azokat ki tudja váltani. Ez az elképzelés
egyes esetekben a privatizáció során önmagától kikerült az adósságállományból, mí g a piac által
eladhatatlan í télt szervezetek adóssága máig nem rendez dött. Ezek után hogyan lehet azt a
bankkonszolidációba szervesen beépül  lépést értékelni? A konszolidációba bejelentkezett
kereskedelmi bankok eredetileg mintegy 153 milliárd forint összeg  rossznak min sí tett követelést
ajánlottak fel az államnak (el tte a teljes állományukat felértékelték és gyakori jelenség volt a kétes
min sí tés  követelések egy kategóriával való lesorolása is), í gy részükr l egy paternalista akció
keretében elnyerhet  portfoliótisztí tás mindenáron való kihasználásának –szinte természetes
emberi- reakciójáról van szó; az állam részér l pedig egy korszak lezárására szolgált volna, amely
révén sikerül felszámolni, legalábbis részben, a cs dsorozatok alapját képez  vállalati
körbetartozások láncolatát és mesterségesen el relépést elérni egy t keer sebb vállalkozói réteg
kialakí tásában; mindezek  mellett kezdetben azért felállí tásra kerültek sz feltételek is:
§ csak a legalább egy éve lejárt és felmondott, azaz nem fizetett vagy felszámolási (cs d)eljárás

alatt álló társaság által felhalmozott adósságot (banki követelést) vehettek be a kiválasztott
kereskedelmi bankok az adóskonszolidációs programba;

§ bár a bejelentkezett pénzintézetek ily módon felszabadí thatták a már megképzett
céltartalékaikat (ami értelemszer en a rossz min sí tési kategóriának megfelel en 100%-os
mérték  volt mind a t kére, mind a felmondás napjáig számolt  ügyleti kamatra), azonban a
követelésekért cserébe az államtól kapott konszolidációs kötvények –a már fentiekben leí rt
módon szétválasztva két sorozatra és annak megfelel en különböz  kamatszintekre- korlátozott

167 Banki portfolió kategóriái: problémamentes, átlag alatti, külön figyelend , kétes, rossz.
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forgalomképessége és a képz dött hitelezési veszteség (az alacsony hozam miatt)
következtében céltartalékot kisebb mértékben ismételten meg kellett képezniük;

§ adóskonszolidációba értelemszer en csak azok a pénzintézetek kerülhettetek automatikusan,
amelyek részben vagy egészben állami tulajdonban voltak;

§ a bankkonszolidáció és az adóskonszolidáció szoros összefüggését jelzi, hogy a folyamatban
azok a bankok vehettek érdemben részt, amelyek t kemegfelelési mutatója (equity adequacy
ratio) 1992-ben nem érte el a BIS által minimális biztonsági és kockázatvállalási banki
feltételként el í rt 8%-os határértéket (nyilvánvalóan vita tárgyát képezheti, hogy mennyiben
lehet akár régiónként is standardizált értéket elfogadni, azonban általános küszöbként
mindenképpen meg kellett szabni egy európai szint  banki konvergencia-kritériumot);

§ nem lehetett felajánlani lakossági és bankközi követeléseket (a hazai bankrendszerben igen
jelent s szerepet játszik a bankközi hitelmozgás: már korábban bemutattam, hogy az általam
bank-kezdeményezéseknek nevezett intézmények megalakulásukkor is elégtelen t keháttérrel
rendelkeztek, azonban ez a helyzet a szövetkezeti formából társasággá illetve szakosí tott
hitelintézetekké való átalakulásukkor sem változott számottev en, í gy források és megfelel
mérték  jegyzett t ke nélkül bankközi forrásokra voltak utalva, ami kiszolgáltatottá tette ezen
kisbankokat és növelte a költségszintet), ami lényegében olyan mérték  korlátot jelentett
egyben, amely elvileg akadályozta a normál banki m ködést –más kérdés, hogy a korabeli
viszonyokra jellemz  volt a korlátok be nem tartása és minden úton-módon való megkerülése
(különösen az effektí v ellen rzés hiányosságai miatt).

11.sz.táblázat

A felajánlások után a tényleges elfogadási szint ugyan változott (a bankok mintegy 30 milliárd Ft
összeg  követelésüket vonták vissza, mí g az állam közel azonos nagyságrend  követelést í télt a
feltételeknek meg nem felel nek), azonban a tényleges konszolidációba bevont összeg í gy is mintegy
102,6 Mrd Ft-os volument tett ki, magyarán akkora rossz min sí té  hitelállomány (banki szempontból
veszteséget termel  illikvid eszközhalmaz) eliminálódott. Jellemz  a hitelezés már jelzett
koncentrálódására, hogy a rossz követelések  állami értékesí tése során az összes követelés 83,5%-át
az öt legnagyobb bank ajánlotta fel.

(d) A kormány két lépésben (1993. december, 1994. május) t keinjekciót adott az érintett bankoknak,
hogy a t ke-megfelelési mutatójuk 4 %-ra növekedjen. Az els  lépés (0 %-os t kemegfelelés
eléréséhez) 116 milliárd forintos állami t keinjekciót igényelt a kiválasztott nyolc banknál. 1994
májusában (a 4 %-os t kemegfelelés eléréséhez) hét banknál és 78 takarékszövetkezetnél újabb

keemelés történt 22 milliárd Ft érték  államkötvény kibocsátása révén. Ennek fejében a bankok
olyan szerz dést kötöttek a pénzügyminisztériummal, hogy részt vállalnak az állam által
szabályozott adóskonszolidációs eljárásban.

Az adóskonszolidáció célja hivatalosan nem a bankok hitelportfoliójának a megtisztí tása volt (a
gyakorlat persze mást mutatott), hanem az átvett adós cégek gazdálkodásának a feljaví tása: a
bankrendszer tagjai közül a konszolidációba bekerült pénzintézetek rossz min sí tés  kölcsöneinek
állam általi megvásárlása – azaz közkelet  elnevezéssel a hitel (adós)konszolidáció – után a végs  cél
az adósok gazdálkodásának áttekintése, reorganizációs program kidolgoztatása és életképes piaci
stratégia kiválasztása, illetve annak finanszí rozási és anyagi feltételeinek áttekintése (ebb l a
szempontból azonnal láthatóvá válik az adóskonszolidáció hiányossága, illetve ilyen formában és
feltételek mellett az abszurditása: azon adósok, amelyek azért rendelkeztek lejárt tartozással és
halmoztak fel hátralékot, mert termékeik piacképtelennek mutatkoztak vagy valamilyen formában



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

151

kiszorultak a piacról és nem tudtak forrást bevonni új termékszerkezet kidolgozására és piaci
bevezetésére, azok az MFB Rt- l nem kaptak t kejuttatást, í gy eleve elképzelhetetlen volt a
talpraállásuk.
Ilyen cégek piaci privatizációja pedig értelemszer en csak nagyon nyomott értéken történhetett meg;
eb l következik, hogy véleményem szerint elhibázott lépésnek értékelhet  az adóskonszolidációnak ez
a megvalósult formája:
Amennyiben ezt az érintett pénzintézetek saját er l illetve a számukra juttatott forrásokból nem voltak
képesek megoldani, akkor a kormányzatnak akár az MFB Rt- l kellett volna szakért ket kirendelnie és
el ször az adósok gazdálkodási sajátosságait auditálni, reorganizációjuk lehet ségét, realitását és az
esetleges addicionális forrásszükségletet felmérni. Az adóskonszolidáció elhibázott illetve elméretezett
voltát az is alátámasztja, hogy a konszolidációba bevont társaságok kiválasztása során semmilyen
határozott stratégia nyomát nem lehetett látni: sem ágazati, sem egyéb jellemz  alapján nem történt meg
a csoportosí tásuk; az MFB keretén belül egyszer en konkrétan nem körvonalazott szempontok alapján
kiválasztásra került egy olyan adóskör, amely tartozásait tartósan állami kezelésben kí vánták hagyni.
Ezen társasági kör azonban már ekkor esélytelen lehetett a piacon maradásra, mivel saját kutatásaim s az
elért adatok alapján a kiválasztott kör szignifikáns mértékben már akkor cs d- illetve felszámolási
eljárásban volt vagy már bejelentették ellenük az eljárás-indí tási kérelmet. Az inhomogén társasági kör
kezelésére azonban egyébként is képtelen lehetett egy szervezet, mivel azt számos banktól vették át és
az egyes területek nyilvánvalóan egyedi szakértelmet igényeltek volna.

A szükséges szakértelem nélkül a tartozásállományt egyszer en állami t kerésszé kellett volna
konvertálni, majd mint tulajdonos (és az esetek többségében többségi tulajdonos) a vagyon értékének
növelésére kellett volna fordí tani minden forrást. Enélkül ugyanis az adóskonszolidációba került
társaságok ugyanúgy eladósodottak maradtak (mindössze más hitelez i kapcsolat keretén belül) és
többségüknél ez az adóssághalmaz többszörös leverage értéket jelentett, s t nagyon sok esetben a
tartozásállomány a teljes társasági vagyont is meghaladta. Az MFB illetve annak a reorganizációval
megbí zott work-out cége azonban a folyamatban lév  eljárások lefolytatása mellett döntött, í gy nem
kezdeményeztek sem kényszeregyezséget, sem hitelez i önkéntes egyezséget.

A következ  lépésként általam emlí tett, 1993-ban sorra minden pénzintézettel megkötött
bankkonszolidációs szerz dések a bankok számára kötelezettséget í rtak el  m ködésük javí tása
érdekében. Olyan konszolidációs programot kellett kidolgozniuk, amelyben szerepel:

- a banki stratégia kialakí tása,
- a költséggazdálkodás javí tása,
- a szervezet ésszer sí tése,
- a min sí tésük és hitelbí rálati rendszerek javí tása.

Ezek teljesí tése fejében kaptak í géretet a bankok az újabb t keemelésekre, amelyekre 1994
decemberében került sor. Az ekkor nyújtott 15 milliárd forint alárendelt kölcsönt ke volt hivatott a
nagybankok t ke-megfelelési mutatóját a törvényben el í rt 8 %-ra emelni. Vita tárgyát képezheti, hogy
a Postabank Rt-nek vagy a Reálbank Rt-nek, illetve az MFB Rt-nek 1998-99-ben nyújtott t kejuttatás
már mennyire tekinthet  a bankkonszolidáció részének. Számos kutató azon a véleményen van, hogy a
bankkonszolidáció a fentiekben emlí tett id pontban lezárult, az 1998-99. évi t kejuttatások ahhoz
szorosan vett értelmezés szerint nem tartoznak hozzá. Kétségtelen ugyanakkor, hogy ezekben az
esetekben is t kejuttatásról van szó, bár konszolidációs kötvények nem kerülnek ismételten kibocsátásra.
A konszolidáció piactorzí tó hatásaiként a következ  potenciális kockázati faktorokat lehet értelmezni:
• az 1992-es hitelkonszolidáció jelent s nagyságrend  rossz hitelt l tisztí totta meg a banki

portfoliókat, de nem szüntette meg a kétes kihelyezések újratermelésének okait; ehhez az lett volna
szükséges, hogy a banki ügyfélkör biztos fizet vé és kockázati szempontból elfogadható
összetétel vé váljék –ez azonban azért nem valósulhatott meg, mert olyan bankok is kaptak a
konszolidációs illetve reorganizációs segí tségb l, amelyek kis t keerejük és ügyfélkapcsolataik
illetve tulajdonosi hátterük miatt nem voltak képesek megújí tani az ügyfél-akvizí ciós
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tevékenységüket (éppen ebben rejlik a konszolidáció problémája az én megí télésem szerint: a
folyamat során minden technikai fizetésképtelenség  szélére került pénzintézet integrálásra került,
mí g véleményem szerint csak az állam által nem megfelel  kockázati tartalmú hitelezésre
determinált bankoknak szabadott volna segí tséget biztosí tani, viszont azok a kisbankok, amelyek
ilyen kötöttséggel nem rendelkeztek, nem tarthattak arra jogosan igényt; az 1998-ig felhalmozódott
tapasztalatok mutatják, hogy ezen kisbankok ugyanazon helyzetben vannak ma, mint a konszolidáció
idején voltak);

• a konszolidációs folyamat a bankvezet ket nem tette eléggé érdekeltté a hatékonyabb
közrem ködésben; és a menedzsment hatékonyabb banküzemi m ködése sem valósult meg;

• jelent sen megn tt az állami tulajdon súlya a bankszektorban, azonban ez értelemszer en csak a
privatizációs folyamat beindí tását megel  ideiglenes jelenségnek volt már akkor is szánva;

• a mintegy 350 Mrd Ft (1998-1999-re már mintegy 600 Mrd Ft) költségvetési forrást felemészt
konszolidáció önmagában nem elegend  a banküzemek helyreállí tására; a banki költségszerkezet
javí tása, a hitelezési tevékenység min ségének javí tása és megfelel  kockázatkezelés nélkül a
konszolidációs kiadások rövid távon járhatnak csak eredménnyel;

• a konszolidáció megvalósí tási módja rontotta a banki eszközök és források lejárati összhangját.

Napjaink tapasztalatai alapján ugyanakkor már
sokkal többet tudunk a konszolidáció értékeir l
elmondani. Tény ugyanis, hogy a mintegy 600
Mrd Ft-ot kitev  bankkonszolidáció nélkül kicsi
lett volna az esélye a bankok szakmai
befektet knek való eladására. A
bankértékesí tések során a magyar
bankrendszerbe mintegy 183 Mrd Ft

köd ke áramlott be – bár ez jóval
kevesebb, mint akár az eredetileg ráfordí tott
350 Mrd Ft, azonban í gy ez nagyon statikus
szemléletmód lenne, hiszen számos externális
hatást nem vesz figyelembe és nem figyeli az
állami bevételeket sem.

Magának a bankkonszolidációnak az értékelése ezek alapján minden szakért  saját megí télésére
bí zható, hiszen nagyon felemás akciósorozatról van szó168. A bankkonszolidáció során átadott
konszolidációs kötvények, mint források elvileg ugyanis a bankrendszer általánosságban érvényesül
alult késí tettségét csökkentette ugyan (figyeljünk fel rá: 1860-ban, 1900-ban, de 1938-ban is pontosan
ugyanez volt a magyar bankrendszer legnagyobb problémáinak egyike), azonban likviditási mutatójuk
ezen bankoknak releváns szintjavulást nem mutatott és nem is mutathatott.
A rendkí vül hosszú lejáratú értékpapí rok (20 év) ugyanis egyrészt a távoli jöv ben kötelezettséget
rónak az államkasszára, másrészt már rövid távon is illikvid eszközként rontják a bankok
mérlegstruktúráját.
Ennek oka az, hogy egyszer en forgalomképtelen értékpapí rokról van szó annak ellenére, hogy
államilag garantált értékpapí rformáról van szó –azonban a magyar pénzpiacon már piaci viszonyok
uralkodnak: a kidolgozott késleltetéses kamatszámí tás miatt (meg természetesen az elfogadott
kamatszint miatt) eleve programozott a hátrányos piaci helyzete, hiszen emelked  kamatszí nvonal esetén

168 Még miel tt elfelejtenénk, megjegyzem, hogy a bankkonszolidáció nemhogy nem magyar, de még nem
is modern jelenség. Mint Ziegler,D.[1998] í rja, már a XIX.sz-ban találhatunk rá példát. 1867-ben a
francia Credit Mobiliére összeomlása miatt kellett az államnak közbeavatkoznia. 1866-ban az angol
Barings Brothers összeomlása jelent s pénzpiaci zavart és cs dsorozatot okozott, amely végül
hitelválságba torkollott. 1889-ben a Comptoire d’ Escompte de Paris cs djét sikerült olyan módon
elkerülni, hogy a Banque de France segí tséget adott a másik banknak
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ezen kötvények garantált hozama egyszer en nem érheti el a piaci hozam- illetve kamatszintet. Ezekkel a
kamatfeltételekkel azonban piacképtelen eszközként egyre jelent sebb céltartalékot kell a bankoknak
erre az állományra (is) képezniük.

Amennyiben a kiadás-haszon összehasonlí tást vesszük alapul, akkor kiadás oldalon azt mondhatjuk,
hogy a konszolidáció mintegy 60 ezer Ft adóforint elvonását jelentette a Magyarország minden lakosára
illetve az 1993. évi saját t ke adatbázisként való elfogadásával az állam a bankok dönt  többségi
tulajdonosává válhatott volna, hiszen akkori saját t keállományuk 1,7-szeresét invesztálta kötvények
formájában a kereskedelmi bankokba és szakosí tott pénzintézetekbe; ugyanez az arány 1998-as adatok
alapján 1,29-es mutatót jelent. Bevételt jelent az összes bankprivatizációs értékesí tési ár, valamint az új
szakmai tulajdonosok által t keemelésre fordí tott összeg és a behozott banki technika pontosan nem
számszer sí thet  értéke. Ezen túl pedig egy egészséges bankrendszer biztosí totta kés bbi
adóbevételeket és foglalkoztatáspolitikai következményeket még számba sem vettük.

8.3. A bankprivatizáció folyamata: rövid távú érdek vagy stratégia

Banktörténeti elemzésem elérkezett a hazai bankrendszer legújabb kori történetének újabb
fordulópontjához, a bankok privatizációjához. Mint már emlí tettem, ez kis megtorpanással - a politikai
interdependencia hatására egy id re úgy t nt, hogy Magyarországon sem sikerül érdemi privatizációt
végrehajtani- 1996-1998 között teljesedett ki olyan mértékben, hogy kiemelked en magas - 60% feletti -
tulajdoni hányad a külföldi szakmai befektet k kezébe került. Az el  fejezetek, reményeim szerint,
rávilágí tottak arra, hogy a hazai bankszektor reformja, strukturális átalakí tása illetve a prudens és
vélhet en megfelel  óvatossággal m köd  eredményes bankrendszer létrejöttének elengedhetetlen
feltétele volt a szakmai befektet kkel történ  privatizáció: az eddigi tapasztalatok jelezték, hogy
megfelel  kockázatkezelési módszerek és f leg elegend  t keinvesztí ció nélkül ez megvalósí thatatlan –
erre viszont nem áll rendelkezésre elegend , hosszú távra befektethet  mobil hazai t ke.
Amennyiben a privatizáció elkezdését, illetve a megfelel  jogszabályi környezet kialakí tását az adott
gazdaságpolitikáért felel s döntéshozók és/illetve a kormányzat tovább halogatta volna, az a magyar
bankrendszer összeomlásához, sorozatos szabálytalanságokhoz és ezzel együtt egy radikálisan mély
gazdasági válsághoz vezetett volna, amely aztán indukálta volna a nemzetközi t kebefektetések (FDI)
elmaradását és számos kedvez tlen társadalmi hatást is.
Nem is beszélve arról, hogy ebben az esetben teljesen feleslegesnek lett volna í télhet  a kormányzat
által a bankrendszer rendbetételére költött mintegy 600 Mrd Ft (illetve a privatizáció el tti állapot
szerint mintegy 300 Mrd Ft). Amennyiben a bankprivatizáció nem vagy csak kompromisszumokkal
valósult volna meg, úgy tovább folytatódott volna a konszolidáció idején és az azel tt évtizedekig
tapasztalt állami paternalista altruizmusra való épí tés, nem cserél dhetett volna le a banki
menedzsment és nem lenne ma esélye a hazai bankrendszernek arra, hogy versenyre kelhessen a
regionális pénzügyi központ szerepéért.
A regionális pénzügyi központi szerep a hazai bankrendszer számára hihetetlen mérték  el relépést
jelentene. Mint azt a jelen dolgozat eddigi fejezetei, reményeim szerint, világosan mutatják, a hazai
bankrendszer mindvégig er sen bezárkózott, a nemzetközi pénzügyi folyamatoktól és piacokról
kirekesztett pozí cióban küzdött a fennmaradásáért. Ehhez képest a fenti helyzet elérése hihetetlen
mérték  el relépést jelentene, olyat, amilyenre 157 év alatt eddig még nem volt példa.

72.sz.ábra
Saját t ke alakulása

nominál
eltérés
stabilnak
tekinthet
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Ebb l a logikából kiindulva felemás lenne a magyar bankprivatizáció vázlatos bemutatása, ha nem
vázolnánk a régió hasonló helyzetb l indult bankrendszereinek 1998. évi helyzetét.
A cseh, a lengyel és a szlovák gazdaságpolitikai irányí tók a gazdasági rendszerváltást követ en nem
használták ki a történelmi pillanatot és nagyon sokáig halasztották a bankrendszer strukturális
átalakí tását illetve a külföldi befektet knek a szegmensbe való beengedését. Tapasztalható, hogy ebben
Lengyelország hamarabb váltott, mí g Szlovákia és Csehország a mai napig csak fokozatosan, kis
lépésekkel halad el re. A Cseh Köztársaságban a gazdaságpolitika irányí tói nem hittek az aktí vaár
buborék-effektus létezésében és gazdaságuk egészségességébe vetett hitük miatt fel sem merült a
bankprivatizáció gyorsí tott lebonyolí tása és ennek révén a t kehelyzet megszilárdí tása.
Mí g 1991- l egészen 1998-ig tényleg úgy t nt, hogy a bankrendszer saját erejéb l talpon tud maradni,
addig 1998-ra kiderült, hogy egyszer en csak meghosszabbí tották azt a látens periódust, melyet a
magyar bankrendszer 1993-94-ig átélt. Ezen id szak alatt meghatározó mérték  bankválság nem történt
a Cseh Köztársaságban, í gy nem volt a hazaihoz hasonló bank-, illetve adóskonszolidáció sem. A
bankok, a gazdaság többi szektorához hasonlóan, büszkék voltak arra, hogy nemzeti tulajdonban
maradtak; a privatizáció legnagyobb hibája az volt, hogy társadalmi igazságossági szempontok szerint a
nemzeti vagyon (amit bonyolí tott természetesen a Szlovák Köztársaságtól való különválás is) ún.
kuponos privatizáció keretén belül a lakossághoz került illetve az azokat akkumuláló, pénzügyi
befektet nek min sí thet alapok jutottak meghatározó tulajdonosi részesedéshez.

73.sz.ábra
Cseh bankrendszer

Az elmúlt években azonban  bebizonyosodott a cseh bankrendszer sebezhet sége, aminek következtében
(mint majd a bankrendszerünk teljesí tményének összehasonlí tásakor jelezni fogom) 1998-ra a külföldi
banktulajdonlás a 73.sz. ábrán jelzett domináns mértéket öltött. 1997- l kezdve a cseh bankrendszer
egyre er teljesebb mértékben küzd a min sí tett kintlév ségekkel, ami 1997 el tt hivatalosan 20%-os
szinten állt, mára azonban a valós helyzet a portfolió 50% feletti (!) min sí tett arányát mutatja.
Lengyelországban a bank- és adóskonszolidációt nem halasztották, mivel a korszak meghatározó lengyel
közgazdásza, L.Balcerowicz pénzügyminiszter már 1991-ben konkrét lépéseket tett a látens bankválság
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kezelésére. Az itt lezajlott folyamatot is konszolidációnak lehet tekinteni azzal a nem lényegtelen
különbséggel, hogy a banki TMM szintet 12%-ban határozták meg és ezután a t keemelési akciósorozat
után a meghatározó nagyságrend , illetve a kiválasztott bankok a nagybankok véd erny je alá kerültek.
Az elgondolás  lényege éppen az volt, amit a magyar bankkonszolidáció során hiányoltam, azaz:
szakért k végezzék el az állami ment akciót, hogy lehet leg minél hatékonyabb m ködésre késztessék
a bankrendszert illetve megakadályozzák annak ismételt leromlását (a megvalósí tásban azonban mindig
kérdésként merült fel, hogy a közvetett döntéshozók megfelel képpen kompetensek voltak-e illetve a
döntésekbe mennyire szólt bele a politika).

74.sz.ábra
Lengyel bankrendszer saját t ke

Az adóskonszolidációt pedig a szisztéma alapján nem küls  állami reorganizáló szervezet (hazánkban a
Reorg Rt.) látta el, hanem a legilletékesebb és a helyzetet legjobban ismer  hitelez  bank (vegyük észre,
hogy ez nem igazán semleges és piaci megoldás volt, azonban a bankrendszer talpraállí tása és annak
elkerülése, hogy egyszerre minden követelése kezelhetetlenné váljon, indokolta az alkalmazott módszert;
í gy nem fordulhatott el , hogy a vállalatok a banki fedezetként szolgáló vagyont kivonják az adott
vállalkozásokból). Szintén saját koncepcióm implikálását látom abban, hogy a lengyel bankrendszerben
az adóskonszolidáció során gyakori megoldás volt a hitelek társasági résztulajdonná konvertálása,
melynek során a bankok pontos ismer jévé váltak a hitelezett táraságoknak és kialakult egy olyan
érdekfügg ség, amely megí télésem szerint a hitelkapcsolatban álló mindkét fél számára elfogadható.

         75.sz.ábra
        Bankszám Lengyelországban

A lengyel bankrendszerr l azóta természetesen (?) szintén kedvez tlenebb hí rek érkeznek; bár a
módszer megí télésem szerint nagyon jó volt, azonban í gy is válságba került néhány bank, igaz, hogy
ezek aránya jóval kisebb, mint egy megfelel  válságkezelés nélkül valószí n  lett volna.

Vegyük utolsóként szemügyre az átalakult, vagyis hazánkhoz hasonló pozí cióból indult bankrendszerek
közül a Szlovák Köztársaság bankrendszerének privatizáltságát. A szlovák helyzet nagyban hasonlí t a
cseh megoldásra azzal a különbséggel, hogy a szlovák gazdaság nagyobb elmaradottsága miatt a
bankrendszer jóval sz kebb hitelfelvev i körrel került kapcsolatba, í gy jóval nagyobb volt a kockázat is.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1993 . 94 . 95 . 96 . 97 . 1998 .

hazai bank

kfi ker.ban k

0
10
20
30
40

50
60
70
80
90

1993. 94. 95. 96. 97. 1998.

kfi ker.bank

hazai k.b.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

156

Ez 1998-ra már meg is mutatkozott, hiszen sokkal nagyobb a válságba került bankok száma illetve a
min sí tett hitelállomány.

76.sz.ábra 77.sz.ábra
      Bankok saját t kéje       Bankok megoszlása

Amikor ezeket a privatizációs, illetve külföldi banktulajdonra vonatkozó adatokat tanulmányozzuk,
látható, hogy a magyar bankrendszer élenjáró ezen a területen; a magyar gazdaságirányí tás, bár
késlekedve, de felismerte, hogy saját er l nem fogja tudni a bankrendszert folyamatosan reorganizálni.
Ezért mindenképpen célszer nek t nt és helyes utat is választott akkor, amikor az egyszeri
konszolidációt választotta. A pénzügyi rendszer reformja és a bankstruktúra átalakí tása nélkül, anélkül,
hogy véget ne vessen a moral hazard  veszélyének és megteremtse a prudens  m ködési normákat, nem
lehetett elképzelni a hitelezési aktivitás biztonságos növekedését sem. Ezt viszont az állami rossz
tulajdonosi szemlélet helyett csakis a saját befektetése miatt szigorú tulajdonosi kontrollt gyakorló
külföldi szakmai befektet k révén lehet elérni ma Magyarországon.

Erre a banktörténelmi váltásra a rendszerváltást követ  öt évben megvolt a történelmi esély is.
Egyszer en nem maradhatott fent az a helyzet, ami a bankok konszolidációjához vezetett, hiszen
az nagyrészt az állam felel tlen hitelpolitikájára vezethet  vissza; ahhoz hogy a konszolidáció csak
egyszeri akció legyen, véget kellett vetni annak, hogy ugyanúgy m ködjön a rendszer, mint el tte:
az állami tulajdonos alkalmatlansága és felel sségérzetének hiánya miatt következmény nélkül maradt,
hogy az állami nagybankok – akár egymáshoz viszonyí tva is – milyen nagyságrend  veszteséget, illetve
rossz (vagy min sí tett) hitelállományt halmoztak fel. E tekintetben éppen a három legnagyobb hazai
bank – a Magyar Hitel Bank Rt.(MHB) és a Kereskedelmi Bank Rt.(K&H) és a Postabank Rt. – vált
kezelhetetlen állapotúvá és a banki  piac koncentrációja miatt ez arányaiban meghatározóvá is vált.  Ha
és amennyiben a konszolidációt nem követi a bankprivatizáció, akkor vélhet en a jelenlegi szlovák vagy
cseh bankrendszer válságszintjét kellett volna a magyar bankrendszernek is átélnie - ennek társadalmi
megrázkódtatásaira példaként szolgálhat a Postabank Rt. betéteseinek rohama nyomán kialakult
pánikhangulat is - amelyet nagy valószí n séggel az állam nem tudott volna kezelni, hiszen annak
el feltétele els sorban a bankok feletti állami felügyelet szakmai hozzáértésének javí tása, valamint a
bankmenedzsment hatékonyságának javí tása lett volna. A magyar bankprivatizáció azonban
semmiféleképpen nem ment automatikusan; az els  komolyabb privatizációs lépést követ en (MKB Rt.)
igen heves polémiákra került sor és szinte természetszer en meger södött a nemzeti öntudatra épí t
azon politikai nyomás, hogy a bankrendszer maradjon hazai kézben.
A privatizáció ugyan határozottan szerepelt a kormány- illetve az MSZP programjában is, de a
megvalósí tás a gyakorlatban jelent sen lelassult. Igen heves vita zajlott arról is, hogy milyen módszerrel
történjen a privatizáció: a  szakmai befektet re alapozott privatizáció esélyeit sokan nem tartották
túlzottan er snek, valamint féltek attól, hogy egy er s szakmai befektet  er sen befolyásolhatja az adott
bank pénzügyi-hitelezési politikáját is és függetlenné válhat a gazdaságirányí tás által elérni kí vánt
céloktól.
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Nagyon sok szakért  javasolta az MHB Rt. esetében megvalósí tott módszer  (jó bank-rossz bank elv
szerint a jó min ség  szolgáltatásokkal rendelkez  banküzemi egységek leválasztása és csomagban való
értékesí tése mellett a megmaradt vagyonrészek darabonkénti értékesí tése) kiterjesztését az állami
nagybankokra is. Vitatott kérdés volt a szakmai versus pénzügyi befektet  kérdése is.
Már korán elhatározásra került, hogy az OTP Bank Rt. mindenképpen többségi hazai tulajdonban marad
és részvényeit t zsdei bevezetés útján a hazai befektet i kör részére értékesí tik (ami meg is történt és a
kor legnagyobb hazai t zsdei akciója volt). Természetesen ezeken túl voltak olyanok is, akik egyáltalán
nem akarták a privatizációt, helyette a korábbi id szak sajátos jellemz inél maradtak volna, hiszen úgy
vélték, hogy már úgyis megtisztí tották a bankokat, ami után újra az államnak termelhetnék a nyereséget
(nyilvánvaló, hogy ezek a vélemények laikusoktól származhattak abban az értelemben, hogy egy
felkészült közgazdasági szakember sem képes helyesen megí télni egy bank helyzetét, ha nem
rendelkezik pontos információval a gazdálkodásáról). Gyakorlattá vált a kisbankok kényszerfúziója is,
ami szerencsére nem azzal járt, hogy feltételezték volna a fuzionált középbank önálló életképességét,
hanem ezáltal a párhuzamosságok felszámolása után egy életképesebb, megfelel bb piaci
bevezetettséggel rendelkez  kereskedelmi vagy szakosí tott bankot lehetett értékesí teni.
A magyar bankrendszer fentiekben emlí tett (és mindaz a tényez , ami még megemlí tésre sem került)
válsághelyzete és predesztinációi elkerülhetetlenné tették szakért  stratégiai befektet k magyar
bankrendszerbe való bevonását. A hazai pénzintézeti rendszernek a tulajdonosi érdektelenség, a rossz
hitelpolitikai és történelmi okok következtében jelent s mérték  t keinjekcióra, szigorúbb hitelezési
politikára és szilárd banki kultúra, filozófia meghonosí tására volt (van) szüksége.
A bankkultúra – és ezen belül a banki etika – magyarországi helyzetére a mai napig – véleményem
szerint – a stagnálás a jellemz : a bankprivatizáció hatásait mindezidáig csak gazdasági szempontból
elemezték a szakemberek.
A pénzintézeti kulturális irányzatokat meghatározó tényez k közül a magyar bankok esetében – és itt is
els sorban a privatizáció el tti helyzetben közvetett  vagy közvetlen állami tulajdonú bankokról van szó
– szinte egyik tényez  sem volt megfelel képpen kezelve. Ezek a piaci szerepl k még ma sem
rendelkeznek kiforrott, tudatos filozófiával, ügyfél- és szolgáltatásorientált image-el.

78.szábra
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A kulturális elemek közül a banküzemi elemek mellett lényegesebb el relépés a banketika területén
látszik. A legtöbb magyar bank mára már megalkotta a saját etikai kódexét. Ezek a kódexek útmutatást
szolgáltatnak a banki alkalmazottak felé a viselkedési, képzettségi elvárásokról.
A banki kultúrát és egy pénzintézet m ködését leginkább a humán er forrás determinálja: értve ezt
mind a menedzsment, mind a staff szempontjából.

79.sz. ábra
Tulajdonosi szerkezet alakulása

Magyarországon a II. világháború után (mint arról volt már szó) a bankok lényegében csak végrehajtó
szerepet láttak el, ami abból a szempontból érthet  is, hogy nem történt más, mint az állami pénzek
átcsoportosí tása (az adott vállalat megbukására pedig nem lehetett példa). Miután a háború el tti
képzett és tapasztalt szakembergárda lecserél dött, a bankári funkciókkal olyan menedzsment, illetve
szakembergárda lett felruházva, akiknek a szakértelme alapjaiban kérd jelezhet  meg.
Amennyiben ugyanis feltételezzük a prudens bankári magatartást, akkor a kialakult rossz és
behajthatatlan követelésállomány keletkezését (azon túl, hogy a bankok önálló mozgási és döntési
hatásköre az állami tulajdon miatt er sen korlátozott volt) els sorban a tapasztalatlanság,  a nem
megfelel  képzettség indokolhatta, ugyanis a rendszerváltásig a pénzintézetekben dolgozó alkalmazottak
és akár döntéshozók szakmai múltja és hozzáértése nem volt megfelel . Ennek következményeit ma is
érzik a bankok: kicsi a nemzetközi kereskedelmi és banki gyakorlathoz való affinitás, hiányzik a
nyelvtudás. Ez er sen aláhúzza a szakembergárda képzettségének, azaz a humán er forrásnak a
szerepét.
Itt kell természetesen megemlí teni azt is, hogy ma már a humán er forrás, a kvalifikált banki teamek
kialakí tása els sorban a menedzsment feladata és felel ssége. A fels fokú oktatás ugyanis egyre
alaposabb elméleti képzettséggel és nyelvtudással rendelkez  pályakezd t biztosí t, azonban ahhoz, hogy
ezt ki is lehessen használni, határozott lépésekre van (volt) szükség: elkerülhetetlen (volt?) a további
radikális szerkezeti átalakí tás (pl. jó-rossz bank elv), a leépí tések végrehajtása.

Még  egyszer hangsúlyozni kell, hogy a fenti problémák nem csak és kizárólag a pénzintézetek
számlájára voltak í rhatóak. Az ún. Comecon [Balcerowicz,L.1995.] országokra jellemz  gazdasági-
politikai rendszerben a pénzintézeti szektor mindössze „lebonyolí tó” szerepe a rendszerváltás után sem
változott meg: a kihí vás és a feladat megteremt dött, azonban (azon túl, hogy az alapfeltételei is
hiányoztak) a gazdaságpolitika, illetve a kormányzat a banki szerepvállaláshoz adekvát jogszabályi
keretet sem teremtette meg.
A mai magyar bankrendszer egyre fajsúlyosabb tényez i a külföldi tulajdonban lév  bankok. Ennek
kedvez  hatásait csak középtávon lehet majd érzékelni; ezt vagyis azoknak tényleges bankrendszerre
gyakorolt hatásait a kutatási hipotézisem gyakorlati adatokkal való alátámasztása is jelzi: csak kés bb
lehet és érdemes elemzést végezni; most röviden vázolom a magyar pénzintézeti piacon lezajlott
változásokat.
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A pénzügyi keretjogszabályok és az infrastruktúra alapjainak lefektetése után már 1989-ben megtörtént
az els  bankprivatizáció: a Közép-Európai Befektetési Társaság az Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB)
állami részvénycsomagjának 50%-át vásárolta meg.
Ezután azonban a folyamat els sorban politikai okokból elakadt. Gazdasági okként leginkább a nagyon
szigorú cs djogi szabályozás életbe lépését lehet emlí teni: az ennek hatására ténylegesen kimutatott
banki min sí tett hitelállomány és a banki vagyon alakulása sokkolta a közvéleményt (még a szakmai
közvéleményt is).

80.sz.ábra
Külföldi banki részesedés

A bankszektor átalakulásának korábban nem használt útja is járhatónak bizonyult, amikor a kormány
úgy határozott, hogy a t kéjét vesztett és m köd képtelen Iparbankház Rt. pénzintézeti tevékenységét
fokozatosan szünteti meg. A módszert csendes kivezetésnek nevezték el: az Iparbankház Rt. ellen nem
indult felszámolási eljárás, hanem az OBA közrem ködésével fokozatosan értékesí tésre került a hitel-
és betétállománya, valamint eszközeinek forgalomképes része.
A Dunabank Rt. (az els  hazai kártyakibocsátó) piacról való kivezetése a „csomagokban való
értékesí tés” formájában történt: a bankról leválasztott értékesebb részeket a holland ING Bank Rt.
magyarországi bankja vásárolta meg.
A pénzügyi vezetés a bankrendszer átalakí tásánál megkí sérelte figyelembe venni azt is, hogy a lehet
legkevésbé keltsen pánikhangulatot és a külföldi befektet ket se riassza el. Vélhet leg ez indokolta a
Mez bank Rt. és az Agrobank Rt. összevonását – nem is beszélve az egyszeri nagy összeg
költségvetési kiadás elkerülésér l.

A bankfúzió utáni Mez bank Rt. – természetesen állami segí tséggel is – sikeresen talpon maradt és
korlátozott mértékben még nyereséges is tudott maradni – ennek is köszönhet , hogy a még állami
tulajdonú bankok közül nem is utolsóként még az adott év folyamán sor kerülhetett a privatizációjára (ha
nem is olyan áron, mint amit az MHB Rt. esetében el lehetett érni).

Az 1995-96-os évek a bankprivatizáció felgyorsulását hozták: a Budapest Bank Rt., az MKB Rt., a
BKD Bank Rt. és többek után elkelt az MHB Rt., a Takarékbank Rt. is. A magyar bankok mellett igen
nagy presztí zs  és jelent s anyaországbeli forrásokkal és hálózattal rendelkez  külföldi bankok jelentek
meg hazánkban: ABN Amro Bank, Rabobank, Deutsche Bank, DG Bank.  Mindezek alapján várható,
hogy a még jelenleg is alacsony pénzügyi- banki infrastruktúra szignifikánsan javulni fog.
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81.sz.ábra

Az 1996 óta eltelt id szakról elmondható, hogy lényegében minden kereskedelmi bank elkelt
Magyarországon; a közvetett vagy közvetlen külföldi tulajdon aránya a hazai kereskedelmi bankok
jegyzett t keállományából 63% fölé emelkedett. Magyarország ezzel az értékkel egyértelm en
kimagaslik a régióban, hiszen ilyen arányokkal Európában csak a régóta pénzügyi központként m köd
Anglia és Luxemburg dicsekedhet.

A viszonyí tási alapként használt országok közül, mint már fentebb is bemutattam, a legnagyobb külföldi
befektet i aktivitást Magyarország engedett meg a bankrendszerében. Lengyelországban inkább a
bankcsoportok koncentrációjára és éppen ezért a nagyobb t keer  kialakí tására, kés bbiekben nagyobb
értékesí tési ár elérésére helyezték a hangsúlyt.
Az államilag támogatott fúziós bankpolitikával az állam célja az európai banklistán t keer  és
mérlegf összeg tekintetében is el rébb kerülni, azaz kedvez bb alkupozí ciót elérni a kés bbi
tárgyalások során (1998-ban már tudjuk, hogy ez sikeres politika volt). Rendkí vül figyelemre méltó,
hogy a magyar bankrendszerben ilyen nagyságrend , akár államilag is ösztönzött és el segí tett fúzióra
nem került sor: ez azzal járt, hogy bankpiacunk túlszegmentált és alacsony a bankokra jutó átlagos

késí tettség szintje is –amely er teljesen hátráltathatja majd a banki technikák intenzí v fejlesztését is.
Ezt a lengyel bankrendszer el relátva áthidalta; publikációkból kit nik, hogy ez ott sem ment könnyen,
minden kereskedelmi és szakosí tott bank féltve rizte pozí cióját és érdekeit. Ezt nagyon jól jelzi, hogy a
végs  megoldásig, a tárgyalások lezárulásáig többször megakadni látszott a folyamat és nagyon sok
változat keletkezett annak megfelel en, hogy melyik banklobby volt er sebb. A fúzió révén (amely a
vizsgált országokat és KKE-t tekintve mind a mai napig a legjelent sebb) Lengyelország összesí tett
banki mérlegf összegét és fiókhálózati koncentrációját tekintve is meghatározó (2-3.) kereskedelmi
bankcsoportja jött létre.

A fúzióban négy bank vett részt: a szocialista korszakban a lakossági szektor monopol szakosí tott banki
szolgáltatója (Bank Pekao SA), valamint három meghatározó regionális kereskedelmi bank. Lengyel
sajátosság, hogy az országos takarékpénztári, hitelszövetkezeti és kereskedelmi banki hálózat mellett
kiemelt fontossággal rendelkeznek a regionális kereskedelmi (univerzális) bankok. Az új bankcsoport
mérlegf összege a lengyel bankszektor összesí tett mérlegf összegének a 23 százaléka.
A bankkoncentráció a jobb piaci pozí ció révén növelte az értékesí tési esélyeket, melyet mindenképpen
végre kellett hajtani, mivel a hét legfejlettebb ipari országtól 1991-ben 700 millió dollár összeg
bankkonszolidációs támogatást kapott a lengyel bankrendszer, amelyet éppen a korábban már emlí tett
módszer alapján a központi felszámoló bankoknak a privatizációra való felkészí tésre kellett
felhasználniuk.
Az ún. bankprivatizációs alapba gy jtött támogatási összeget egyébként a magyar módszerhez hasonló
módon konszolidációs kötvényekbe konvertálta a gazdaságpolitikai irányí tás, majd azt a hazai
megoldáshoz adekvátan szinte ugyanolyan feltételekkel helyezték el a bankok mérlegében is.

A privatizációs elképzelés lényege az volt,
hogy az országban meghatározó kilenc
kereskedelmi univerzális bankot kí sérlik meg

értékesí teni el ször, majd a kés bbiekben a
kialakult bankpiaci helyzetet megvizsgálják és
döntenek a folytatásról.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

161

A lengyel monobankszisztéma lényegében
megegyezett a hazaival és kétszint vé
alakí tása is ugyanúgy a jegybankból kiváló,
országos hatáskör  kereskedelmi bankok
létrehozásával történt meg (akik ugyanúgy

örökölték az ún. reverz hitelállományt és
függ séget).
Ezek mellett azonban mindig a regionalitás volt
jellemz , í gy az LNB-nak regionális
fiókhálózata képezte a bankrendszer alapját.

A meghatározó egységek alatt azt a kilenc kereskedelmi bankot értették, amelyeket 1989-ben, a
kétszint  bankrendszer létrehozásának keretében a Lengyel Nemzeti Bank regionális fiókjaiból
alakí tottak ki. Megí télésem szerint az a banki struktúra a helyi sajátosságoknak megfelel en ma is
jellemz  Lengyelországra.

„ A bankrendszert é s a hitelpiacokat tanulmá nyozva
é szrevettem, hogy a kö lcsö n é s a fedezet kapcsolata
reflexí v é s jelent sen befolyá solja a kö lcsö nfelvev
hitelké pessé gé t. Ez olyan aszimmetrikus
fellendü lé s/vá lsá g-folyamatokat tesz lehet vé ,
amelyekben a hitel é s a gazdasá gi aktivitá s csak
fokozatosan kezd emelkedni é s aká r vá ratlanul le is
á llhat. „  (Soros,Gy., 1999).

9. A hazai bankrendszer helyzetének értékelése
9.1. A kereskedelmi bankok 1998. évi teljesí tményének vizsgálata

Jelen dolgozat eddig els sorban a banktörténeti szempont kifejtésével kí sérelte meg igazolni a
bevezet ben felvázolt történeti hagyományra alapozó hipotézist. Megí télésem szerint a magyar
bankrendszer folyamatos újrakezdése és fejl dési pályája világosan kirajzolódott az eddigiekben
bemutatottakból.
Most térjünk rá a  kereskedelmi bankok teljesí tményének értékelésére napjainkban. Mint már utaltam
rá, jelen dolgozat nem  a megszokott hagyományos szemszögb l vizsgálja a kereskedelmi bankokat, nem
a jövedelmez séget és a minél nagyobb nyereséghányad elérését tekinti a hatékonyság abszolút
mér számának.
Bár ett l  függetlenül ezen mutatók alapján is végeztem összehasonlí tást, azonban az én kutatási
alapomként és célomként els sorban az fogalmazódott meg, hogy mennyiben töltik be a kereskedelmi
bankok napjainkban Magyarországon a klasszikus funkciókat.
El bb azonban a bankhatékonyság korábbi elméleti megalapozását követ en röviden ismertetném a
bankhatékonyság egy hazai megközelí tésmódját [Tóth,1999]. Mint majd látható, ebben a

82.sz.ábra
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megközelí tésben a szerz  ötvözi a tulajdonosi szemléletet az én általam KHM-szemléletnek nevezett
megközelí tés elemeivel169.
A szerz  megközelí tésében a mérethatékonyság és a skálahozadék fogalmát alkalmazza (vegyük észre,
hogy ez a tulajdonosi szemléletmód mér eszköze): megközelí tésmódja szerint mérethatékonytalan a
bank, ha a skálahozadék nem konstans. Ebb l következ en az eljárás és a vizsgálat lényege, hogy egy
változó skálahozadékú hatékonysági korlátot állí tson fel a modellben. A modellt korrigálja: a relatí ve
hatékony bankok input-output párjainak konvex lineáris kombinációja segí tségével konstruálja az ún.
hatékonysági határt (amely ebben az esetben is szubjektí v). Az alkalmazott konstans, illetve a változó
skálahozadékkal kalkulált indexek hányadosa pedig már jól kell hogy közelí tse a nem megfelel
üzemméretb l ered  hatékonytalanságot.
Jelen dolgozatban én a vizsgálat során és a modell formulázásakor más utat követtem, négy mutatót
használtam általánosságban:
(a) a bankrendszer által elért monetarizáltsági szint (bár már többször is kifejtettem, hogy ez a mutató

önmagában  megtéveszt  és torz (gondoljunk csak a Postabank Rt. esetére, amely monetarizáltsági
szempontból el kel  helyen szerepelt, azonban egyéb hatékonysági tényez k és a hitelmin ség,
valamint a prudenciális m ködés szempontjából nagyon hátra kellene sorolnunk));

(b) a bank density mutató, amely megmutatja, hogy egy országban mekkora a bankfiók-ellátottság
(amely mutató els sorban extenzí v jelleg , de nagyon jól illeszkedik az általam megfigyelni kí vánt
jellegzetességekhez);

(c) a hitelintenzitás I. mutató (az általam értelmezett hitelintenzitás azért nagyon fontos, mivel jelzi,
hogy mennyiben felel meg a kereskedelmi bank hatékonysági fogalmának az értelmezésem szerint;
mutatja, hogy egy kereskedelmi bank tevékenységének azaz mérlegf összegének mekkora hányadát
teszi ki a hitelaktivitás);

(d) a hitelintenzitás II. mutató (amely a fentihez hasonló értelmezést takar, de a hitelaktivitást a bank
tulajdonosai által akkumulált saját t kére vetí ti).

A szerz  továbbhaladva a vizsgálatban a következ  problémákat fogalmazza meg:
ù olyan felhasználás-kibocsátás párokat kell alkalmazni, ami többé-kevésbé pontosan í rja le az

explicite ki nem fejtett termelési függvényt; mí g adekvát termelési függvény nem áll rendelkezésre,
addig az ökonometriai modellek esetében nehezí ti a dinamikus elemzést, hogy megfelel  id sorok
még nem állnak rendelkezésre;

ù hatékony input-output párok definiálása: a bankrendszer esetében elméletileg megnyugtató
ökonometriai modellek nem állnak rendelkezésre egy megfelel  termelési függvény (illetve az ebb l
származtatott költségfüggvény) tesztelésére;

ù megoldásként két alapirányzatot különí t el (melyr l már a bevezet ben is esett szó): az egyik egy
klasszikus termel  vállalatként közelí ti meg a bankot (production approach), mí g a másik inkább a
pénzügyi közvetí t  jellegét hangsúlyozza (intermediation approach).

Az els  megközelí tésben a bank munkaer t és fizikai t két használ fel, hogy betéti- és
hitelszolgáltatásokat nyújtson a fogyasztóknak. Í gy az outputnak leginkább a betéti és hitelszámlák,
vagy az ezeken lebonyolí tott tranzakciók száma feleltethet  meg. A production approach figyelmen
kí vül hagyja a források és az eszközök közötti közvetlen összefüggést. A kihelyezett hitelek,
befektetések ugyanis nagy mértékben függnek a források lejárati szerkezetét l.
A szerz  véleménye a másik modellr l: az intermediation approach lényege, hogy a bank, mint
pénzügyi közvetí t , betéteket és más forrásokat transzformál hitelekké és egyéb befektetésekké. Ebb l
kifolyólag igen fontos költségelemmé lép el  a források után fizetett kamat. A bank hagyományos
megközelí tésével í gy ez a koncepció sokkal szorosabb kapcsolatot mutat, s í gy inkább figyelembe veszi
a banküzem sajátosságait. Magyarország esetében, ahol a kamatjelleg  bevételek egyel re még
meglehet sen markáns hányadát teszik ki a banki jövedelemnek (illetve a kamatjelleg  kiadások a
költségeknek) a szerz  szerint hiba lenne a betétek figyelmen kí vül hagyása, mint input elem. Ebben a
bank pénzügyi közvetí tési jellegét hangsúlyozó megközelí tés esetében, az adatokat mindig értéken
veszik számba: ennek a fent emlí tetteken kí vül, igen fontos el nye, hogy sokkal inkább elérhet ek ezek

169 Jelen rövid rész egészében Tóth [1999] MNB füzetek keretében megjelent tanulmányának összegzése.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

163

a tí pusú adatok, mint az input kategóriák mennyiségi mértékei. Végül vegyük számba az eddigi konkrét
kí sérleteket:
A szerz  által javasolt output elemek:
ù jelzálog hitelek, fogyasztási hitelek, kereskedelmi hitelek;
ù ingatlan hitelek, beruházási hitelek, összes hitel, egyéb hitelek;
ù befektetések, látraszóló betétek, összes betét, devizaállomány;
ù nem-banki tevékenység, összes eszköz, a kötelez n túli likvid eszközállomány;
ù fiókok száma (ami a bank elérhet ségét reprezentálja);
ù és végül a repo állomány.
A felsorolást érdemesnek tartom összevetni az általam alkalmazott standardizált mutatószámrendszerrel;
megí télésem szerint mindenképpen jól mutatja az eltérés a kétféle szemléleti megközelí tés közötti
különbségeket is.
A szerz  által a modelljében alkalmazni javasolt input faktor a következ  lehet:
ù határid s betétek, idegen források, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke;
ù munka (ledolgozott órák száma, bértömeg, alkalmazottak száma, stb.)
Végezetül az emlí tett tanulmány standardizálja a fenti változókat és ennek alapján modellvizsgálatot
végez a bankrendszer tulajdonosi szemlélet  hatékonyságára 1996-ig.
Az alkalmazott input faktorok:
ù kamat és kamatjelleg  kiadások;
ù jutalékkiadás;
ù ügyfelekkel szembeni kötelezettség (látra szóló);
ù ügyfelekkel szembeni kötelezettség (lekötött);
ù céltartalékok
Végezetül a ténylegesen bevont output faktorok:
ù ügyfelekkel szembeni követelések;
ù befektetések;
A kapott eredmények nagy szórást jeleznek. N  a bankrendszer átlagos relatí v hatékonysága, mí g a
hatékonyságbeli különbségek szignifikánsan nem változtak a vizsgált években. Felt  lehet a
Postabank igen jónak mondható eredménye, amin persze nem feltétlenül kell meglep dni. A modell
ugyanis hatékonynak tekinti azt az egységet, ami relatí ve alacsony t kével (és/vagy munkával) jelent s
outputot tud produkálni. A modell alapján a végkövetkeztetés az lehet, hogy tulajdonosi
szemléletmód alapján is a hazai bankok hatékonysága elmarad a potenciálisan lehetséges,
optimális mértékt l: a kapott eredmények szerint a bankrendszer egészében a szolgáltatott output
mintegy 20-40%-kal kevesebb inputfelhasználással is el állí tható lenne (feltételezve a konstans
skálahozadékot).
Felt en nagy az átlag körüli szóródás, ami azt jelentheti, hogy amennyiben az elkövetkez  id kben a
hatékonyság meghatározó paraméter lesz a versenyben, akkor ezek a jelent s különbségek
meghatározók lehetnek.
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Mint volt már róla szó, a modellgenerálásom során négy mutatót használtam általánosságban:
(e) a bankrendszer által elért monetarizáltsági szint (bár már többször is kifejtettem, hogy ez a mutató

önmagában  megtéveszt  és torz (gondoljunk csak a Postabank Rt. esetére, amely monetarizáltsági
szempontból el kel  helyen szerepelt, azonban egyéb hatékonysági tényez k és a hitelmin ség,
valamint a prudenciális m ködés szempontjából nagyon hátra kellene sorolnunk));

(f) a bank density mutató, amely megmutatja, hogy egy országban mekkora a bankfiók-ellátottság
(amely mutató els sorban extenzí v jelleg , de nagyon jól illeszkedik az általam megfigyelni kí vánt
jellegzetességekhez);

(g) a hitelintenzitás I. mutató (az általam értelmezett hitelintenzitás azért nagyon fontos, mivel jelzi,
hogy mennyiben felel meg a kereskedelmi bank hatékonysági fogalmának az értelmezésem szerint;
mutatja, hogy egy kereskedelmi bank tevékenységének, azaz mérlegf összegének mekkora hányadát
teszi ki a hitelaktivitás);

(h) a hitelintenzitás II. mutató (amely a fentihez hasonló értelmezést takar, de a hitelaktivitást a bank
tulajdonosai által akkumulált saját t kére vetí ti).

A legújabb kori banktörténeti elemzést jelen dolgozatban azzal szeretném kezdeni, amit a legtöbb
elemz  el szeretettel kihagy publikációiból.
A hazai pénzintézeti rendszer ugyanis nem csak bankjelleg  intézményekb l áll, hanem szerepl i
közé tartoznak a takarékszövetkezetek is. Ezeket a pénzintézeteket el szeretettel negligálják a
szakért k is, mivel szerepüket elenyész nek í télik meg.
Ezzel azonban saját szempontjaim alapján vitatkoznék (még ha legfontosabbnak a kereskedelmi
bankokat tartom is), mivel több érv alapján is jelent snek lehet min sí teni a szövetkezeteket:
§ a takarékszövetkezeti integráció bankpiaci részesedése összességében elég jelent snek tekinthet

(6% körüli), ha egyenként tényleg nem is meghatározó a szövetkezetek ereje és piaci részesedése;
§ a szövetkezetek nagy hagyományokkal rendelkeznek a hazai bankrendszerben és bár korlátozott

jogkörökkel és lehet ségekkel gazdálkodhatnak, azonban mindenképpen kitöltik azt az rt, ami a
hazai bankrendszer fejletlensége és hálózati hiányai miatt keletkezett.

A takarékszövetkezetek keletkezése els sorban a falvak, községek mez gazdasági finanszí rozási és
forrásakkumulációs igényeire vezethet k vissza. Magyarországon a viszonylagos bankfiók- ség
ellenére igen nagy földrajzi eltérések voltak megfigyelhet k illetve nagyrészt most is megfigyelhet k,
hiszen a falvakban igen alacsony a hálózati telepí tettség.

        83.sz.ábra
Nominális hitelvolumen 1966-94.

A fenti predesztináció következtében a tevékenységi kör és annak hatékonysága is korlátozottnak
tekinthet , aminek következtében azért a történetük során permanensen jelen voltak a t ke- és
hitelportfolió problémák is. A problémák a gazdasági- és politikai rendszerváltás után olyan mérték ek
voltak már, hogy egyrészt a takarékszövetkezeti integráció is részt vett a reorganizációs programban,
másrészt komolyan felvet dött, hogy egy, az OTP Bank Rt-vel er teljes versenyhelyzetben lév
lakossági hálózati pénzintézetet alakí tsanak ki a szövetkezeti hálózatból az állam tulajdonosi szerepét
feltételezve.
Ez ellen azonban a takarékszövetkezetek körében er teljes ellenállás látszott és inkább másik utat
választottak a gondok megoldására; a rendszer véd erny jeként szolgáló Apex bank tevékenységét
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próbálták meghatározóbb mértékben ellen rzésük alá vonni a konszolidáció során juttatott állami
keinjekció megközelí t en 40 %-os hányadából. Ez a t ke elegend  volt ahhoz, hogy a

takarékszövetkezetek együttesen nagyobb tulajdoni hányadot szerezhessenek a Takarékbank Rt-ben.
Ennek révén megfogalmazódhatott a terv, miszerint az integrált bank jelent s részben a
takarékszövetkezetek irányí tása alá kerül. A szövetkezetek tevékenységét nagyban befolyásolta az
elmúlt 11 évben a fokozódó versenyhelyzet, melyben aktí v szerepl ként csak bizonyos régiókban, de ott
is csak korlátozott t kelehet ségekkel volt képes megjelenni.  A mérethatékonyság következtében a kis
pénzügyi betétgy jt  illetve szolgáltató központokként regnáló takarékszövetkezetek középtávon nem
lesznek képesek a piacon maradni; egyetlen lehet ségük, hogy megtalálják azt a piaci szegmenst,
amelyben megfelel  hatékonysággal szinte monopolhelyzetben vannak. Ez pedig egyértelm en a hálózat
erejében rejlik.  Az integráció, az adatokat is figyelembe véve, a tapasztalataim alapján nem képes
megfelel  kockázatkezelésen alapuló hatékony hitelezésre, ezért els sorban mint szolgáltatásközvetí t ,
illetve a kormányzat agrár- és/vagy kisvállalkozói banki hálózata m ködhetne, amely az állami
forrásgy jtést és a kisvállalkozói hitelforrásokat a falvakba is továbbí tani tudná. Ez megoldaná
Magyarország hitelezési problémájának egy dönt  részét: hazánkban ugyanis a rendszerváltás óta
effektí v ágazati szelekció m ködik és a hitelezés meghatározó hányada csak kevés ágazatra illetve
szektorra koncentrálódik. Ebb l következ n a teljes mez gazdaság és a kisvállalkozói kör képtelen
elfogadható kamatteher mellett kölcsönhöz jutni (ne felejtsük el, hogy a hazai mez gazdaság az EU-
átlagnál alacsonyabb szubvenciós szint mellett, magas kamatterheket teljesí tve még a mai napig nem
omlott össze –ugyanekkor ez az oka annak is, hogy fejl dni sem képes; meggy désem, hogy egy
er sen támogatott hitelkamatot jelent  szerkezetátalakí tási program alapvet  változásokat hozna ebben
a szektorban is).

84.sz.ábra

Hitelintenzitás alakulása

85.sz.ábra
 Bank density ratio

A magyar kereskedelmi bankok legújabb kori történetének elemzését el ször a banki hálózat
megfigyelésével kezdem. Meg kell jegyeznem, hogy ebben, a legutóbbi években, szignifikáns növekedést
lehet tapasztalni.
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Ez nagyrészt extenzí v fejl dés eredménye; a legtöbb kereskedelmi bank egyszer en a fiókok számát
növeli, azonban az ezekben elérhet  szolgáltatási választék számottev en nem b vül.
Látható, hogy a bank densitiy  mutató, bár nem teljes érték  jelz szám, azonban a hazai emelkedése
mellett is jelzi, hogy
§ az 1990-es évek közepe óta jelentkezik a növekedési tendencia, amely már mintegy 5 éve tart és

amely els sorban a forrásokért ví vott harcnak tudható be; az extenzí v növekedésnek pedig van tere
a magyar bankpiacon, mivel a fejlettebb európai bankrendszerek hasonló mutatójához képest még
mindig jelent s a lemaradás;

§ a grafikon ugyanakkor jelzi, hogy Nyugat-Európában már régen túljutottak az extenzí v fejl dési
szakaszon és szignifikáns csökkenés mutatkozik ebben a mutatóban, amit els sorban az utóbbi évek
informatikai és banktechnikai fejl dései generálnak.

A mi szempontunkból mindenképpen érdekes összevetésre van lehet ség a közép-kelet-európai
régióban. Ezen a téren ugyanis mindegyik vetélytársunkat sikerült már felülmúlni és magasabb
mutatóértéket elérni. Más kérdés, hogy ebben már jelent s mértékben szerepet játszik a hazai
bankpiac magasabb fokú versenyszituációja és az, hogy sokkal hamarabb lezajlott a bankpiac
megnyitása a külföldi t ke felé, mint a konkurensek esetében. Látszik, hogy az ezen a téren mutatkozó
eltérés azonban egyre inkább csökken és az eltérés egyre csekélyebb lesz (a növekedés extenzí v
potenciálja azonban minden országban jelent snek mondható még).

86.sz.ábra
Bank density ratio a KKE régióban

1998-ra már egyre inkább extenzí v növekedési jelek mutatkoznak a bakrendszerünkben a
bankfiók illetve hálózatépí tés terén. A kereskedelmi bankok többsége m ködtet vagy épí t ki országos
hálózatot azonban Magyarország –mint a fenti grafikonok is bizonyí tják- még mindig
alulbankosí tottnak tekinthet  nyugat-európai vagy mondjuk úgy, a fejlett t ke- és bankrendszerrel
rendelkez  országok viszonylatában; ez els sorban a kiszolgálási szí nvonal stagnálásában illetve
alacsony ütem  növekedésében mutatható ki. A lakossági szolgáltatások terén a szolgáltatások száma,
versenyképessége még ma is er sen korlátozott. Ezen túlmen en a banks ség földrajzi értelemben is
torz, mivel az els sorban Budapesten és a Dunántúlon koncentrálódik.

Összességében azonban Magyarországon mintegy  1090 bankfiók található, amelynek révén mára
elértük, hogy a takarékszövetkezeti hálózattal aggregát hálózati adatok alapján  mintegy 3400 lakosra jut
egy pénzintézeti fiók (azaz nem csak a sz kebb értelemben vett kereskedelmi banki fiók), mí g a
bemutatott példák alapján látható, hogy a fejlettebb bankrendszerrel rendelkez  Nyugat-Európában ez az
arányszám kb. 1400-1500-as arányértéket jelez.

Egy hasonló mutatószámképzés alapján összehasonlí tva az országok helyzetét, látszik, hogy mí g
Belgiumban 1995-ben is 1,03, Németországban pedig 1995- l 1998-ra 0,55- l 0,57-re módosult az
arány, addig Dániában 0,6, Hollandiában 0,38, Portugáliában 0,24-es mutatóértéket figyelhetünk meg.
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        87.sz.ábra
       Hálózati koncentráció

Mindezen adatok alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy bár még növekedési kapacitás rejlik a magyar
bankrendszer hálózati kiterjedtségében, azonban a különbség már nem olyan nagy, mint a grafikon által
jelzett –és általam vizsgálati bázisévként használt- 1992-ben. Az alulbankosí tottság sok esetben
felesleges párhuzamokat is jelent, mivel  a kereskedelmi bankok univerzális jellegre való törekvésének
következtében szinte mindegyik fiók –akár egy településen belül is- minden szolgáltatást nyújt, amit a
bankcsoport közvetí tésével el lehet érni.

88.sz.ábra
         Regionális bankmodell

A hálózati fejletlenség másik dimenziója, amikor nem lehet minden standard szolgáltatást egy helyen
illetve egy pultnál elintézni –ami megí télésem szerint az ún. Vokubez banki PR-gyakorlat hiányát jelzi.
Magyarországon nincsen meg  illetve csak korlátozott az a fajta szakosodás, amely sok nyugat-európai
kereskedelmi banknál bevett gyakorlat.
A bankrendszerünkön belül –mint a fenti  88. sz.ábra jelzi- meghatározó nagyságrendet képvisel az OTP
Bank Rt. hálózata, amely lakossági takarékpénztári el zményéb l adekvátan következik; bár
összességében a nagyobb banki hálózattal rendelkez  kereskedelmi bankok privatizációjával,
felvásárlásával a külföldi  szakmai befektet k által irányí tott kereskedelmi bankok összfiókszáma is
egyre jelent sebb illetve a második legjelent sebb szegmenssé n tte ki magát, azonban meghatározó
jelleggel, minden városban lényegében továbbra is az OTP Bank Rt. van jelen.
Külön igaz ez Kelet-Magyarországra-; ezen fiókoknak pedig egyfajta bels  rögzí tett hierarchiája
létezik: az elmúlt négy évben hazánkban is meghonosodott az ún. német bankhálózati modell, amelynek
a lényege:
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(a) a központi irányí tóegység feladatainak egy meghatározott körét lebontva ún. regionális
központokba csoportosí tja, melyek magyar viszonyok között két-három megyét fognak egybe;

(b) a régiókon belül már nagyobb a szórás: mí g az OTP Bank Rt.- esetében még mindig léteznek
megyei irányí tó központok is, addig a legtöbb külföldi szakmai vezetés alá került kereskedelmi
banknál ez a szint már megszüntetésre került;

(c) a kisebb körzeti fiókokban és kirendeltségeken f ként lakossági alapszolgáltatásokat nyújtanak, a
nagyobb fiókok vállalkozói hitelezéssel is foglalkoznak, teljes kör  szolgáltatásokat csak a kerületi
és a vidéki irányí tó fiókok nyújtanak.

A modell jogosságát nem lehet megkérd jelezni, hiszen a hazai területnagyság, amelyet egy régiónak át
kell fognia, nem olyan nagy és nem rendelkezik olyan nagyságrend   potenciális hitelkeresletet jelent
vállalkozási számmal, hogy azt ne tudná egy-egy jól kiépí tett és meghatározott regionális központ
ellátni illetve ez értelemszer en a banki költségek csökkenését kell, hogy eredményezze a
párhuzamosságok és a létszám leépí tésével. A hazai bankrendszer már korábban vázolt sajátos
szocialista funkciójából következett, hogy egy abszolút univerzális fiókhálózati rendszer épült ki, amely
azonban a konszolidációval bebizonyí totta, hogy jelen formájában életképtelen: nincs olyan nagy számú
képzett banki középvezet i réteg, amely képes lenne a teljes szolgáltatási palettát  biztonsággal és
megfelel  standard kockázati szinten nyújtani az ország minden pontján; a regionális modell elméletileg
pont ezt a hibát küszöböli ki meghatározott feladatok centralizálása révén: a fiókok allokációs
tevékenysége nem csak a forrásokra, hanem a potenciális hitelkérelmekre is vonatkozik, melyek
eldöntésére a szakembergárda egy-egy régióközpontban koncentrálódik.
Ma Magyarországon a fiókellátottság a demográfiai illetve földrajzi sajátosságokból következ en 70 %-
ra tehet  (figyelembe véve a takarékszövetkezeti integrációba tartozó fiókhálózatot is); ez a szám
megengedi azt is, hogy bizonyos városokban ne legyen ugyan bankfiók, azonban ezek sz kebb
körzetében, általában fiókokkal  jól ellátott nagyvárosok vannak, í gy a vonzáskörzetet figyelembe véve
ez az arány nem túlzó.
Az elmúlt négy év intenzí vebbé váló bankpiaci versenyének köszönhet en fokozottabb fejlesztés indult
meg a hálózatokban, í gy azt lehet mondani, hogy a korábban abszolút extenzí v fejl dés kib vült a
szolgáltatási fejl dés bizonyos jeleivel is: az utóbbi id szak nagy számí tógépes integrált banki
adathálózat-fejlesztéseinek köszönhet en a lakossági folyószámlához ma már bárhol, még akár
devizafiókokban is hozzáférhet az ügyfél, ugyancsak kiépült az értékpapí rok On-line rendszere, ami
lehet vé teszi, hogy a vidéki fiókok is részt vegyenek az államkötvények másodlagos forgalmazásában.
A fiókok egyre rugalmasabban reagálnak  a kihí vásokra és megpróbálnak alkalmazkodni a helyi
sajátosságokhoz, igényekhez: ennek legjobb jele a nyitva tartás specializálódása, vagy egy-egy fiók
speciális szolgáltatási lehet séggel való felruházása is. 1989-t követ en, amikor a kétszint
bankrendszer kialakulási dátumát a gyakorlati jogszabályok a kereskedelmi bankrendszerre implikálták,
a legtöbb kereskedelmi bank igen er teljes extenzí v hálózatfejlesztésbe fogott. Ebben a már meglév
nagy kereskedelmi bankok (azaz a kétszint  rendszer hivatalos bevezetésekor az MNB f osztályaiból
létrehozott önálló bankok) 1987-ben versenyel nnyel indulhattak, hiszen ez a kereskedelmi banki kör
megalakulásakor nem csak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitel- és ügyfélportfolióját örökölte, de
szétosztásra került az MNB fiókhálózat dönt  része is.

Az észak-magyarországi hálózat és a dunántúli fiókok meghatározó hányada az MHB Rt. tulajdonába
került, a többit az OKHB kapta; a Budapest Bank Rt. saját útját járta és országos hálózatát saját
magának kellett kiépí tenie (ezek az örökölt jegyek azért megfigyelhet  mértékben ma is meghatározzák
a hálózatokat); speciális az OTP Bank Rt. helyzete, amely pénzintézet 1987-ben hivatalosan továbbra is
takarékpénztárként meg rizhette a hálózatát, amely azonban a kereskedelmi bankok számára az aktí v
ügyletekben nem számí tott konkurenciának. Az igazi bankpiaci verseny lényegében egészen 1989-ig
nem kezd dhetett el, hiszen a kereskedelmi bankok forrásgy jtése, mí g az OTP Bank Rt. aktí v banki
ügyletei voltak limitálva és jogi korlátok közé szorí tva.
Az igazi váltást és a folyamat felgyorsulását 1989 után figyelhetjük meg és mára elmondhatjuk, hogy
már 19 pénzintézetnek illetve kereskedelmi banknak van Budapesten kí vül az ország egyéb pontján
(jellemz en a nagyvárosokban) fiókja. A második legnagyobb hálózat az IBUSZ Bankot –mint
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leánypénzintézettel kényszer ségb l-  fuzionáló K&H-é, a fiókhálózat azonban a mai napig igen
heterogén felépí tés  és szolgáltatási standardizáltság sem figyelhet  meg. Az er s központi
döntéshozatal miatt úgy t nik, hogy a fiókhálózat inkább az olcsóbb lakossági források gy jtésére
szolgál. A harmadik legjelent sebb az Agrobank Rt. fiókhálózatát is magába olvasztó, a Mez bank Rt.
megvásárlásával kialakult Erste Bank Rt. hálózata, amely alapvet en kis létszámú és szolgáltatási kör
fiókokból áll.
Ez  a kereskedelmi  bank még a kezdeteknél tart a fejlesztésben és a még mindig alacsonynak tekinthet

keellátottság következtében a fiókok er teljesen lemaradnak a banki szolgáltatások terén.

Összességében elmondható, hogy a kereskedelmi banki hálózatfejlesztés eredményeként Magyarország a
közép-kelet európai térségben jelent s fejl désen ment keresztül, azonban a 87.sz.ábrából is látszik,
hogy ebben még mindig meghatározó az OTP Bank Rt. örökölt hálózata. A külföldi szakmai
tulajdonosok birtokolta kereskedelmi bankok képezik a második legnagyobb csoportot, azonban ez sok
önálló bankból tev dik össze. Mára már 24 magyarországi banknak van országos fiókhálózata, s
mintegy 6-7 még a budapesti hálózatépí tési szakasznál tart (megjelentek olyan szakosí tott
pénzintézetek is, amelyek a kereskedelmi bankokkal ellentétben nem épí tenek fiókhálózatot, hanem
megbí zásos vagy dealeri rendszeren keresztül értékesí tik a lakossági fogyasztási hiteleiket).
A nyugat-magyarországi nagyobb arányú hálózatfejlesztést követ en elindult a fejlesztés az ezen kí vül
es  jelent sebb nagyvárosokban is. Ennek oka vélhet en abban keresend , hogy a legjelent sebb nyugat-
magyarországi ipari központokban már nyugat-európai túlbankosí tottság jelei mutatkoznak: Budapestt l
elvonatkoztatva a legtöbb kereskedelmi banknak Gy rben van fiókja vagy valamilyen hálózati egysége,
de tí znél több bank képviselteti magát Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon,
Nyí regyházán, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon,
Veszprémben, Zalaegerszegen és Szombathelyen. Ez az extenzí v fejl dés olyan nagyságrendet takar,
ami még a fejlettebb bankpiacokon is szokatlan, hiszen két év alatt a hálózati növekedési ütem  a
kutatásaim szerint mintegy 18,3%-ot tett ki, mí g Nyugat-Európa legtöbb országában ez az arány jóval
10% alatt van, s t ellentétes trend mutatkozik: inkább jellemz  a fiókszám csökkenése.
Megí télésem szerint, Magyarországon ez a növekedési szint nem válik trenddé, hanem két éven belül
lecsillapodik – t megkockáztatom, hogy meg is sz nik-  mivel a történelmi és bankfejl dési
lépcs fokok egy részét kihagyva lehet ség nyí lik arra, hogy rögtön átvegyék és implikálják a magyar
bankrendszerben a banktechnika legfrissebb ví vmányait;
ez viszont a virtuális bankok, banki intranet hálózatok és az elektronikus bankok el térbe kerülését
jelentheti, ami viszont nem követel meg annyi és olyan szerkezet  bankhálózatot, mint ami eddig
hazánkra jellemz  volt.

Erre van már példa a kí sérlet szintjén, hiszen a BA-CA elindí totta Nonstop bankszolgáltatását, de a
többi kereskedelmi bank mindegyike nyújt már home-banking, illetve office-banking csomagokat is egy
jól meghatározható ügyfélszegmens számára.
A hazai kereskedelmi bankok teljesí tménye azonban csak egyik szempont szerint elemezhet  a
bankosí tottság az ún. bank density  mutató alapján.

Mint már volt róla szó, az 1992-93. éveket a bankrendszer rendbetétele, az állami ismételt
tulajdonszerzés, illetve a bankprivatizáció el készí tése határozta meg. A hitelkonszolidáció, majd az azt
követ  1993. évi bankkonszolidáció, majd ezután az állami t keinjekciók folyamata (emlékezhetünk rá:
a megfelel  t kemegfelelési mutató elérése fokozatokban) következtében a vizsgált id intervallum
kezdete az igen alacsony banki teljesí tményt kimutató id szaknak nevezhet . Az 1992-93-as évi
kereskedelmi (és szakosí tott pénzintézeti) banki eredményesség alapján a bankrendszer még határozott
válságjeleket mutatott. Ezek a válságjelek a hitelportfolió megtisztí tását követ en egyértelm en a piaci
verseny következtében az új ügyfélszegmensért folytatott harc eredményének tekinthet k.
Az aggregát adatok adatbázisban való relációs feldolgozásával -els dlegesen a saját szempontjaim
szerint- a bevezet ben felsorolt hipotéziseimet szerettem volna vizsgálni és bizonyí tani, azaz kimutatni a
hazai bankrendszeren belül a piaci koncentráció, a t kevolumen növelése és a külföldi szakmai
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befektet k megjelenése általi hatékonyságnövekedést illetve másképpen fogalmazva az eredményesség
és a fenti tényez k közötti határozott és er s  összefüggést.
A gazdasági rendszerváltást követ  évek legnagyobb volumen  akciósorozataként a korábban -
megí télésem szerint- igen részletesen kimutatott bank- és adóskonszolidációt lehet értékelni. A
konszolidáció után azonban a bankok hatékonysága170 szignifikáns mértékben nem javult, amit
els sorban a nagy hitelportfolió-tisztí tás utáni piaci  harcra, a meghatározó ügyfélkör
akvizí ciójáért ví vott küzdelemre lehet visszavezetni.

89.sz.ábra
Pénzintézetek száma

Ezt jelzi, hogy a konszolidáció utáni években a kereskedelmi bankrendszer aggregát mérlegf összege
nominális értékben jelent s növekedést tudott produkálni (ez évekre lebontva is igaz), azonban a banki
üzleti általános tevékenységet jelz  mérlegf összeg-aggregátum 1993-ban reálértéken még csökkent is
(már korábban jeleztem, hogy ez részben í rható csak a kereskedelmi bankok számlájára, mivel ekkorra
datálható az az id szak, amikor a bankok szabályozása és MNB- l való függetlensége még mindig nem
volt teljes érték  és lényegében alapjaiból kellett felépí teni ügyfél- és forrásbázisaikat); amennyiben
különbséget akarunk tenni a két meghatározó kereskedelmi banki szegmens (azaz a külföldi és az állami
tulajdonú között) akkor látható, hogy a hitelintenzitás alakulását jól érzékelhet en szét lehet bontani: az
már más kérdés, hogy ezek a grafikonok nem jelzik a korai szakasz hiteleib l min sí tetté vált
kihelyezések arányát, melyben egyértelm en a külföldi tulajdonban lév  bankok voltak jobbak. Ez
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezen körben ne képz dtek volna min sí tett hitelállományok, azonban
itt egyrészt jobban kifejlett kockázatkezelési technikák voltak, másrészt kevésbé vállalták fel a nagyobb
kockázatokat.
Azt lehet tehát megállapí tani, hogy mí g a magyar bankrendszerben a kereskedelmi banki szegmens
fokozatos tisztulását jelzi, hogy a 44 m köd képes, illetve bejegyzett bankközpont közül folyamatos a
szelektáció, de minden évben jelentkeznek új szerepl k is; ebben az id intervallumban permanensnek

nik az a tendencia, miszerint egyes bankok növekedése és eredménye ugyan kimagasló a többiek közül,
de egyenként vett súlyuk a bankpiacon alig változott.
Nagyság szempontjából ezekben az években is egyértelm en az OTP Bank Rt. a meghatározó, amely a
magyar bankrendszernek még 1993-ban is mintegy 32%-át fedte le a mérlegf összeg alapján. Ez olyan
szintet jelentett, hogy az összes akkumulált eszköze nagyobb volt, mint a három t követ  kereskedelmi
banké. A kereskedelmi bankok a hitelportfolió összeomlása, a cs d- és felszámolási eljárások
következtében meghatározó mérték  veszteséget termeltek; ez 1993-ban összesen 153 Mrd Ft-t tett ki. A
40 aktí v bankból ebben  az évben 14 bank volt veszteséges, mí g 26 pénzintézet nyereséget mutatott ki.
A legnagyobb veszteséget a legnagyobb kereskedelmi bankok érték el, azonban a saját t kéhez és üzleti
aktivitáshoz képest igen jelent s volt a kisbankok veszteségének képz dése. A gazdálkodási
hatékonyság alacsony szí nvonala mellett a negatí v eredményekben szerepet játszott a min sí tett
hitelállomány után felmerül  céltartalék-képzési szükséglet, amit egyrészt az addig kiderült és

170 Hatékonyság két dimenzióban értelmezett jelen dolgozatban: hitelintenzitás és eredményesség.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 1998.
0

10

20

30

40

50

60

70

No-i p i. Mo-i  p i. Au-i pi.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

171

kezelhetetlen hitelállomány, másrészt a gazdasági válság miatt 1993-ban tovább romló hitelportfolió
(vagyis a banki hitelek kockázat szerinti összetétele) magyarázott. Az 1993-as eredményszintet azonban
visszavezethetjük az er teljes tartalékolási kényszerre is; a céltartalékképzés okai között a reverz
hitelállományon túl a szigorú gazdasági jogszabályokat kell keresni. A banki eredményesség romlása a
céltartalékok 335 %-os emelkedésével függött össze. Megí télésem szerint a banki eredményesség
tulajdonosi szempontú vizsgálatánál érdekes lehet néhány pontban megemlí teni a magyar állami
adósságpolitika, adóssághelyzet alakulását.

90.sz.ábra
Monetarizáltság Magyarországon

Magyarország számára az 1990-es évek adósságkezelési politikájának egyik fontos részét jelentette a
kötvény-kibocsátási tevékenység és ezen belül a jen alapú kötvényeinek megjelenése a japán

kepiacon. Szinte már az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásától a magyar gazdaságpolitika egyik
központi kérdése volt a fizet képesség meg rzéséhez szükséges külföldi hitelek megszerzése.
Magyarország még az I. világháborút megel  id szakból is tetemes adósságokat örökölt. A háború
utáni jelent s területvesztés, az évekig tartó inflációs id szak, valamint a Magyarországra kirótt
jóvátételi kötelezettség súlyos helyzetet teremtett. Az ebb l való kilábalás csak jelent s külföldi hitelek
felvételével volt lehetséges. Az 1924-ben folyósí tott Népszövetségi kölcsön lehet vé tette a magyar
gazdaság konszolidálását: az infláció megszüntetését, a magyar valuta árfolyamának stabilizálását,
mindezeken keresztül a külföld bizalmának visszaszerzését. Az örökölt adósságterhek, valamint az
újonnan felvett hitelek jelent s hányadának improduktí v felhasználása és természetesen az 1929-1932-
es világválság  Magyarországot is sújtó megpróbáltatása következtében a fizetési mérleg és az
adóssághelyzet fokozatosan és jelent s mértékben romlott. 1931-ben Magyarország bevezette a kötött
devizagazdálkodást. Az ország 1931 után - részben a világgazdasági és világpolitikai helyzet miatt -
adósságszolgálatát már nem volt képes teljesí teni, vagy csak részlegesen teljesí tette. Új hitelekhez pedig
még kevésbé tudott hozzájutni. Hazánk, hasonlóan a többi kelet-európai országhoz, közvetlenül a II.
világháború után sem rendezte korábbi adósságait; a függ ben hagyott rendezetlen tarozások és a
követelések ügyének lezárása kés bb évtizedeket vett igénybe, s csak a 70-es évtized elején történt meg.
A II. világháborút követ en a nyugati gazdasági kapcsolatokat befagyasztották. A 60-as évek végéig
hosszabb lejáratú financiális hitelek felvételére a nyugati országoktól nem, vagy csak elenyész
mértékben került sor, részben a II. világháború el tti rendezetlen adósságszolgálat, részben az 1945
után államosí tott külföldi tulajdon rendezetlen ügyei, valamint az 50-es években a nyugati kapcsolatok
hiánya miatt. A kiélezett küls  pénzügyi helyzet tehát nem a 70-es, 80-as vagy 90-es évtized
sajátossága, hanem úgyszólván végigkí séri Magyarország XX. századi gazdaságtörténetét. Ennek
ellenére a II. világháborút követ en, s különösen a 70-es évtizedig a gazdaságpolitika ezzel a kérdéssel
csak válságelhárí tó jelleggel foglalkozott.

Mindenekel tt az importhoz szükséges konvertibilis valuta megszerzése céljából. Az 1973-1991-es
id szakon belül az adósságállomány és a gazdasági fejl dés f  összetev inek alakulása alapján a
gazdaságpolitika és az eladósodási folyamat öt határozottan elkülönül  szakasza figyelhet  meg. A
fejl  országok legtöbbjében és Magyarországon is, a nyugati fejlett országokéhoz hasonló
alkalmazkodás elmaradt. S t, ez összekapcsolódott azzal, hogy a politikai vezetés a korábban elindí tott
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gazdasági reformoktól is visszafordult, ismét a központosí tást, az árstabilitást, a vállalatok külpiaci
hatásoktól való mesterséges megvédését, az életszí nvonal további emelését szorgalmazta.

Az 1973-1978 közötti id szakban a folyó fizetési mérleg 4 milliárd dollár összesí tett hiányának
meghatározó része a külkereskedelmi deficitre vezethet  vissza, mivel a kamatterhek ebben az
id szakban még viszonylag alacsonyak voltak.

A gazdaságpolitika nem számolt azzal, hogy a kamatszí nvonal viszonylag rövid id n belül lényegesen
megemelkedhet. Az adósságállomány gyors növekedésének lényeges összetev je volt a dollár világpiaci
gyengülése is. Mivel az adósság legnagyobb részét, 60%-át az er s svájci frankban felvett hitelek tették
ki, ez a dollárban kifejezett adósságállományt önmagában is növelte. Az 1979-1984-es id szak, a már
elkerülhetetlenné vált külgazdasági kiigazí tások, az adminisztratí v korlátozások és a  felmelegí tett
reform politikájának az id szaka.

Az 1973-1978 közötti id szak 5,3 milliárd dolláros nettó adósságnövekedésével szemben ebben az
id szakban a nettó adósságállomány mindössze 408 millió dollárral n tt. Ebben a periódusban a
közvetlen áruforgalom külkereskedelmi mérlege 877 millió dollár kiviteli többletet mutatott és a dollár
árfolyamváltozásának hatása is az eladósodási folyamatot lassí totta. Gyorsan n ttek azonban a
kamatterhek. Ily módon ebben az id szakban már nem az újabb hitelek felvétele, hanem az addig
felhalmozott adósság kamatterheinek az emelkedése határozta meg az eladósodás további növekedését.

A gazdaságpolitika ebben a kiigazí tási szakaszban még képtelen volt a gazdaságot olyan növekedési
pályára állí tani, amelyben az kitermelte volna a korábbi er forrás-bevonás növekv  kamatterheit. A
kialakult súlyos likviditási válság és a tartozások átütemezésének elkerülésére való törekvés is nagyban
hozzájárult egy korábban többször elhalasztott lépéshez: Magyarország 1982-ben csatlakozott a
Nemzetközi Valuta Alaphoz és a Világbankhoz.

A Nemzetközi Valuta Alappal megkötött, 1983-ra és 1984-re szóló készenlétihitel-megállapodás
közvetlenül és közvetve javí totta az ország finanszí rozási helyzetét. 1984 második felét l
Magyarország hitelképességét ismét jónak min sí tette a piac. A javuló küls  megí télését kihasználva
lehet ség nyí lt az adósságteher könnyí tésére azáltal, hogy nagy összeg  hitelfelvételekkel egyidej leg
1985-86-ban jelent s el törlesztésekre került sor. 1985-1987-ben a konvertibilis külkereskedelmi mérleg
újra passzí vvá vált. A rubelkivitel gyors növelése és a konvertibilis behozatal megugrása azonban, a
további eladósodás irányába sodorta az országot. A nettó adósságállomány jelent s növekedésének
másik f  el idéz je azonban a folyó fizetési mérleg állandósuló hiánya mellett a keresztárfolyam-
változások miatt bekövetkezett jelent s veszteség volt. A korábban felvett hitelek jó része ugyanis az
er söd  devizákban állt fenn, és az új hitelek túlnyomó részét is az er söd  márkában és jenben vettük
fel. A magas külföldi adósságállomány ellenére az ország fizet képességét sikerült meg rizni, az
exportbevételek növekedtek, a konvertibilis elszámolású külkereskedelmi áruforgalomban aktí vum
képz dött. A rendszerváltást közvetlenül megel  években már megkezd dött a piacgazdasági alapok
kiépí tése, ami összekapcsolódott a világgazdasági nyitással. 1988-89-ben a konvertibilis
viszonylatokban a kereskedelmi mérleg többlete és a dollár er södése egyaránt az adósságállomány
csökkenése irányában hatott. A konvertibilis folyó fizetési mérlegben - a növekv  kamatfizetések és az
idegenforgalomban a bevásárló turizmus hatására kialakult passzí vum miatt - 1989-ben az el irányzott
600 millió dollár deficittel szemben 1,4 milliárd dollár hiány alakult ki. Ez a folyamat végül is a nettó
adósság további, két év alatt 1,2 milliárd dollárt kitev  emelkedéséhez vezetett.

Összességében az 1973-1989-es id szakban a nettó adósságállomány 805 millió dollárról 14,9 milliárd
dollárra emelkedett. Az adósságállomány növekedése alapvet en a kamatterhekre (11,1 milliárd dollár)
vezethet  vissza. Az 1970-1980-as években elmulasztott kitörés az alacsony hatékonyságú termelés és
beruházások, illetve az ezzel összekapcsolódó "túlelosztás" pályájáról a külföldi források bevonásával
áthidalható volt ugyan, de ennek "ára" az eladósodás lett. Az 1990- l kezd  id szak sok szempontból
más megí télés alá tartozik, mint az eddig tárgyalt periódus. Ezekben az években a társadalmi-gazdasági
rendszerváltással párhuzamosan a közgazdasági feltételrendszeren gyors és alapvet  változások
kezd dtek.
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Ezekben az években kezd dött a piacgazdaság intézményrendszerének kiépí tése, valamint nagyfokú
liberalizációra került sor. Valóságos piaci árrendszer jött létre, a külkereskedelem és a belkereskedelem
liberalizálttá vált, a béreket nem adminisztratí v e í rások, hanem a piac szabályozza, de ekkor
kezd dött el az állami tulajdon magánkézbe adása is, s gyorsan er södik a magyar gazdaság
integrálódása a világgazdaságba. A piacgazdaság kiépí tése új folyamatokat indí tott el a külgazdasági
és pénzügyi kapcsolatokban. Ezek közül a legfontosabb az, hogy az 1990 eleji átmeneti likviditási
gondokat követ en az ország küls  pénzügyi helyzete látványosan javult.  Ebben fontos szerepet
játszottak a lakossági devizabetéteket is magukban foglaló ún. viszonzatlan átutalások. Mí g a 70-es és a
80-as években a viszonzatlan átutalások évente csak néhány millió dollárt tettek ki, 1991-ben már több
mint 800 millió dollárt, a folyó fizetési mérleg bevételeinek csaknem 7-8  %-át. Rendkí vül dinamikus
növekedésnek indult a m köd ke behozatala. 1990 végéig másfél évtized alatt mindössze 510 millió
dollár m köd ke érkezett az országba, 1991 végére viszont a pénzben beáramló m köd ke
nagysága az apporttal együtt megközelí tette a 2 milliárd dollárt. A magyar gazdaság alkalmazkodó
képessége er södött, gyakorlatilag túljutott a piacváltás legkritikusabb id szakán, s ugyanakkor a sikeres
külgazdasági diplomáciával, valamint a piacgazdaság intézményi, jogi, közgazdasági alapjainak a
megteremtésével megalapozta a világgazdaságba történ integrálódást. A külföld által is biztonságosnak
í télt gazdaságpolitikánknak és a törvényi szabályozók meglétének köszönhet en a m köd ke
beáramlása olyan nagymérték  ebben az id szakban, hogy a folyó fizetési mérlegnek is jelent s
elemévé vált. 1993-ban 2.339 millió amerikai dollár, 1994-ben 1.146, 1995-ben pedig 4.433 millió
dollár volt a m köd ke-befektetés Magyarországon.

Magyarország bruttó adósságállománya 1991. december 31-én 22,7 milliárd dollár volt, az egy évvel
korábbinál 1,4 milliárd dollárral nagyobb, a növekmény a keresztárfolyamok alakulásának tudható be,
illetve nagyobb része a törlesztéseket meghaladó hitelfelvételekb l adódik. Az 1992. december végi
bruttó külföldi adósságállomány (21.438 millió USD) - a keresztárfolyam-mozgások és az e törlesztés
miatt - már kisebb az egy évvel korábbinál, 1.220 millió dollárral. Az országnak a külfölddel szembeni
bruttó adósságállománya 1993 végén 24.560 millió US dollár volt; az 1992. évinél 3.122 millió
dollárral magasabb. A változásban az árfolyamok hatása éves szinten gyakorlatilag elhanyagolható. A
hitelfelvételeken kí vül nagyságát a volt NDK-val szemben transzferábilis rubelben keletkezett
tartozások német márkában fennálló tartozássá való átalakí tása is növelte. 1994-ben 5.429 millió US
dollárnyi  közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére került sor, a hitelfelvétel f  formája a
kötvénykibocsátás volt. A hiteltörlesztés 4.267 millió dollárt tett ki. A bruttó adósság 28,5 milliárd
dollár volt, az egy évvel korábbinál 4 milliárd dollárral, 16,1 %-kal nagyobb. 1995 folyamán 7.131
milliárd dollár  közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel történt, ami 1.702 milliárd dollár növekedést
jelentett 1994-hez képest. A hiteltörlesztés - el törlesztések nélkül - 5 128 milliárd  dollár nagyságú
volt. Az el törlesztések 930 millió dollárt értek el. A küls  adósság csökkenésének folyamata már 1995-
ben, a márciusi stabilizációs intézkedéseket követ en megindult. Akkor, a jelent s privatizációs
bevételek hatására els sorban a nettó küls  adósság csökkenése következett be. További er teljes
csökkenés tanúi lehettünk 1996-ban, amikor már mind a bruttó, mind a nettó küls  adósságállomány
számottev en csökkent. A csökkenés egyrészt a gazdaságpolitikai szándékok eredménye volt: az 1995.
év végi magas tartalékszint ismeretében az MNB tudatosan korlátozta 1996. évi hitelfelvételeit, ezen
túlmen en a tartalékok terhére nagyarányú el törlesztéseket hajtott végre. A bruttó adósság lejárati
szerkezete fokozatosan kedvez bbé válik: a lejárat szerinti adósságszerkezeten belül a rövid lejáratú
tartozások aránya csökken. Ez az arány - év  végi adatok szerint - 1988-ban még 17,2%, 1989-ben
16,2%, 1990-ben 13,8%, 1991. év végén pedig 9,6% volt. 1992. év végén valamivel magasabb 10,7%,
de különösen szembet  az 1993. évi változás, amikor 10,7%-ról 8,2%-ra esett vissza a rövid lejáratú
hitelek aránya. Az arányváltozás jórészt az év folyamán jelent s mértékben kibocsátott hosszabb
futamidej  kötvényekre vezethet  vissza. 1995-ben a rövid lejáratú adósság teljes bruttó adósságon
belüli részesedése - ami a megel  években csökken  irányzatú volt - 10% fölé n tt. Ennek az
aránynak további csökkenése legfeljebb a magánszektor oldaláról várható, mí g ugyanis az MNB és a
kormányzat adósságain belül a rövid lejáratú adósság aránya alig 2 %, addig a vállalkozói szektor  és a
kereskedelmi bankok adósságain belül csaknem 32 %-ot tesz ki. 1996-ban a rövid lejáratú adósság
aránya 12,2% volt, sajnos 1997. évre vonatkozó adatok a dolgozat megí rásakor még nem álltak
rendelkezésemre.
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Az adóssághelyzet megí télésem szerint közvetett módon er teljesen befolyásolta a kereskedelmi bankok
eredménymutatóit, hiszen a piacon megjelent banki szerepl k dönt  hányada nem belföldi forrásokból
(vagy jelenet s részben nem saját bels  forrásból) gazdálkodott, ezért az ország besorolása, az ország
fizet készsége és -képessége befolyásolta a bankok rating-jét is. Térjünk tehát ezután vissza a bankok
helyzetére. A bankok gazdálkodása az 1991- l 1995-ig terjed  periódusban rávilágí t  a hatékonyság
egyre növekv  ütemben történ  javulására is. A bankok operatí v eredményessége nagyrészt a rossz
követelésállomány cseréjének köszönhet en fokozatosan javult az el  évihez képest. A bankok
1991-1995 között mintegy 89%-al növelték a hitelkihelyezésb l és betételfogadásból származó ún.
kamatkülönbözetüket.

91.sz.ábra
Bankaktivitási mutatók Magyarországon

A bankaktivitás növekedése azonban egyre inkább jól kimutatható ezekt l az évekt l kezdve, mint azt a
fenti ábra is jól jelzi. Az üzleti eredmény – a hitelezési veszteséget figyelmen kí vül hagyva – 1993-ban
valamelyest még javult is, de í gy is csak 15-16%-át jelentette a már emlí tett céltartalék-képzési
szükségletnek. A kereskedelmi bankok összesí tett adataiból kimutatható, hogy az aggregát

kemegfelelési mutató még 1995- l 1996-ra sem változott meg szignifikánsan, tendenciájában
valamelyest azonban n tt –mintegy 18,3%-os szintr l 18,6%-os szí nvonalra.  Saját számí tásaim szerint
a t kemegfelelési mutató értéke a hitelportfoliók megtisztí tása és a konszolidáció id szakának
törvényes mérték alatti aggregát mutatóját követ en 1995- l kezdve fokozatosan növekedett, de azt az
igen magas szintet már, amit az 1990-es évek elején els sorban a külföldi befektet kkel rendelkez
kereskedelmi bankok produkáltak, már nem érték el.
Ez önmagában azonban nem kedvez tlen, mivel a hitelaktivitás növekedését jelzi a korábbi alacsony
mérlegf összegen belüli hitelarányok periódusa után.
Véleményem szerint a kereskedelmi
bankrendszer tevékenységét és annak
eredményességét a szokásos egyszer
összehasonlí tásokon és lánc (vagy
bázis)viszonyszámokon túl a jelen dolgozat
által vizsgálandó hipotézisek ellen rzéséhez
sokkal jobb eszközként szolgál, ha arra egy
megfelel  magyarázó er vel bí ró bankmodellt
kí sérelek meg felállí tani.

Modellképzésem során a K.Hughes által
kialakí tott képletet vettem bázisul:
XC = α0 + α1RD + α2RDC + α3FR + α4FRC +
α5IK  + α6IKC + α7HS + α8TP  + α9GWC +
α10XPC
A képlet ebben a formájában az
exporttevékenység magyarázó faktorai közötti
összefüggés szorosságát teszteli, kí sérli meg
kimutatni.

A számí tások könnyebb végrehajthatósága érdekében standardizált mutatókat alkalmaztam és törekedtem a
vélhet en szignifikánsak modellbe való bevonására. Természetesen vita tárgyát képezheti, hogy milyen
szempontok alapján és miért a fenti mutatókat vontam be a modellbe.
Erre a következ  magyarázat kí nálkozik:
(a) A munkahipotézisem bizonyí tása érdekében többszörös relációs adatbázisban összegeztem a hazai

kereskedelmi bankrendszer tagjainak mérleg- és eredményadatait el ször 1998-ra, majd az elérhet
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leghosszabb id távra (ez a kutatásaim során 1987- l 1998-ig terjed  id intervallumot ölel fel). A
bankmodell kí sérletem els  lépéseként a modellspecifikációt171 végeztem el 1998. évi bázis alapján.

(b) a hazai bankrendszer banktörténeti fejl dését elemezve alapvet  információként használtam fel mindvégig
a hitelintenzitást; ebben az értelemben a mérlegstruktúrán belüli hitelarányt vizuálisan, grafikonok
segí tségével már végigkí sértem; az ábrákon jól látható a vizsgált sz kebb id tartamon belül is, hogy a
klasszikus kereskedelmi banki aktivitást tükröz  hitelezés soha nem haladta meg az 50%-os arányt;

92.sz.ábra
Aktivitás alakulása 1992-98.

(b) a fenti 92.sz. ábrából jól leolvasható, hogy a vizsgált id szakban az ügyfeleknek kihelyezett hitelek
mértéke viszonylag stabilan növekv  szint nek tekinthet , ellentétben például az egy alkalmazottra jutó
mérlegf összeg növekedési szí nvonalával és az egy fiókra es  hitelmennyiség növekedési szí nvonalával;
megí télésem szerint ez jelzi, hogy a magyar bankrendszerben a kereskedelmi banki alapfunkciónak
tekinthet  hitelközvetí tést csak korlátozott mértékben végzik el a bankok, az eszközök 50% feletti része
még mindig állami értékpapí rokban, befektetett eszközökben és banküzemi eszközökben fekszik,
ugyanakkor azonban a hitelezés mértéke a viszonyok stabilizálódásával fokozatosan növekv  arányt mutat;
a kileng  növekedési mutatók pedig azt bizonyí tják, hogy 1995-1997 között a hazai piacon egy er ltetett
növekedés bontakozott ki, amely semmiféleképpen nem tekinthet  reálisnak és 1998 ebb l következ en
visszaesést is jelentett;

(c) az alkalmazotti számra vetí tett mérlegmutatók azért kerültek be a bankmodell kí sérletembe, mivel az
1990-es évek eleje óta számtalan szakért  és bankvezet  szájából elhangzott, hogy a nagy alkalmazotti
szám gátolja a hazai kereskedelmi bankok eredményességének növelését; az 1995 óta eltelt évek igen
szignifikáns mérték  alkalmazotti létszámleépí tést jeleztek, azonban mint  az általam feldolgozott adatok is
jelzik, még í gy is jelent s az elmaradás a fejlett bankrendszerekhez képest;

93.sz.ábra
Hitelaktivitás 1992-98.

(d) az egy alkalmazottra jutó mérlegf összeg, szintén a fenti logika alapján, meghatározó eleme a modellnek,
kiegészí tve a minden szakért  által hangsúlyozott nominális mérlegf összeg magyarázó súlyával; látható,
hogy annak intenzitása a vizsgált intervallumban két éves kiugró értékt l eltekintve csökkenést jelez: a

171 Magyar viszonyokra a K+F terület vonatkozásában a Hughes modell Török-Petz [1998.] által kidolgozott modell
szolgál bázisként: Y = α0 + α1RD + α2RDC + α3IK + α4IKC + α5HS + α6TP + α7XPC.
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csúcsérték el tt a cs dsorozatok és a banki veszteségek (konszolidáció) miatti rendezetlen viszonyok, mí g
a csúcsérték után az orosz válság miatti nagy mérték  aggregát veszteségek magyarázzák a grafikon
értékeit;

(e) az el  logika alapján a hitelaktivitást összehasonlí tottam a kontrollországok hasonló mutatóival; látszik,
hogy mí g a fejlett német bankrendszer szinte stabil és folyamatos növekedési görbéjéhez viszonyí tva az
összes közép-európai bankrendszer sokkal instabilabb képet mutat, amit magyaráz a bankok alacsony

keereje és ebb l következ en a válságoknak való nagyobb kockázati kitettsége;
(f) a bevont mutatók közül még kett nek a hatását becsültem szignifikánsnak a hazai bankrendszerben: a

koncentráció foka és a spread mutató nagyságának alakulása (ezt a feltételezést azért teszteltem, mivel
nagyon sokszor hangzik el a publikációkban és a szakmai körökben is a magas fokú koncentráció miatti
versenyel ny vádja (els sorban az OTP Bank Rt-re vonatkoztatva), valamint a spread eredménynövel
hatásának feltételezése (ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon a bankok között a termékek árazásában
van ugyan verseny, azonban a banki ügyfelek zöme ezt nem érzékeli, hiszen az ebben  elért spread képezi a
fedezetét a legjobb ügyfelekért folyó árversenynek);

Vessük össze a 92.sz. és a 93.sz.ábrákról leolvasható trendeket. Látható, hogy a bankrendszer átalakulási
id intervallumában a hazai hitelaktivitás teljes másképp értékelhet , ha azt a hazai körülmények között,
különböz  mérlegszerkezet  mutatókkal elemezzük és teljesen más, ha azt összehasonlí tjuk nemzetközi
viszonylatban. A 93.sz.ábráról leolvasható, hogy Németországhoz viszonyí tva hektikus és alacsony a
hitelktivitás növekedési (néha „csökkenési”) trendje, ugyanakkor a KKE-régióban nem renkí vüli és egészen jó
eredményeket is jelez ( leg ha arra gondolunk, hogy a magyar bankrendszer a rendszerváltás utáni rossz
követeléseket már leí rta és túlvan a modern kori banktörténetének legnagyobb bankválságain is). A lenti
94.sz.ábra, megí télésem szerint, jól jelzi ugyanakkor, hogy becslésem jogos, mivel a két fontosnak tartott
mutató (UKOVMFO és SPREAD) kilengése ugyan nagyobb fokú, mint az eredményességi mutatóé, azonban
korreláció mutatkozik közöttük.

94.sz.ábra
Eredményességi mutatók 1992-98.

A munkahipotézisem igazolása ebben a formában azt jelenti, hogy a (3) modell az 1998. évi összesí tett éves
kereskedelmi banki adatok alapján megfelel  magyarázó er vel bí r vagyis ebben az évben a banki
eredményességet els sorban ezek a mutatók határozták meg.

A számí táshoz a következ  tartalmú standardizált banki mutatókat alkalmaztam:
ALNYMFO az adózatlan nyereség mérlegszerkezeten belüli aránya (az adó torzí tó hatását nem figyelembe

véve);
UKOVMFO az ügyfeleknek kihelyezett hitelek aránya a mérlegszerkezeten belül (a hitelaktivitás els dleges

mutatójaként);
UKOVALK a fenti mutató, csak az átlagos statisztikai létszámra vetí tve;
SPREAD a kereskedelmi banki kamatkülönbözet  ügyfélkötelezettség/követelés bázisra vetí tve;
MFOALK a banki legf bb mutatónak tartott banki mérlegf összeg egy átlagos statisztikai alkalmazottra

vetí tve (megmutatja, hogy az emberi er forrás kihasználtsága mennyire hatékony);
KFOK koncentrációs fok (a banki mérlegf összeg aránya az aggregát mérlegf összegre vetí tve);
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MFOK az egy banki hálózati egységre jutó mérlegf összeg arányát mutatja meg.
A kapott összefüggések szorosságának kimutatását  az 1998. évi bázison a következ  korrelációs mátrixban
összegeztem:
A mátrix ugyan közgazdaságilag releváns összefüggéseket jelez, azonban kí sérleti bankmodellünk
szempontjából kevés magyarázó er vel bí r: a leger sebb összefüggést az egy fiókra jutó mérlegf összeg és az
egy átlagos statisztikai alkalmazottra jutó mérlegf összeg között figyelhetünk meg. Ugyanakkor azonban két
fontos következtetést mindenképpen le lehet vonni:
§ a kapacitás-kihasználtsági jelleg  egységre jutó mérlegf összeg fontosságán túl a kihelyezett hitelek

mérlegstruktúrán belüli aránya, valamint a hitelaktivitás fiókra és egységnyi alkalmazottra jutó mértéke
között szoros az összefüggés; az eredményesség szempontomból vizsgált mutatójával azonban a
kiválasztott mutatók közül csak az egységnyi fiókra jutó mérlegf összeg volumene mutat er s korrelációt,
de annak szorossága sem dönt  nagyságú;

§ ugyanakkor az éves adatok bázisán a hipotézisünk szempontjából rendkí vül érdekes és meglep
eredménynek bizonyult, hogy sem a koncentráció foka, sem az alkalmazott (és fellelhet ) spread mértéke
nem gyakorol releváns mérték  hatást az általam  alkalmazott eredményességi mutatóra (meg kell azonban
jegyeznem, hogy tapasztalataim szerint a spread-szint er teljesen torzí tó mutató, ezért számí tásaim
végeredménye igazából nem meglep  számomra).

12.sz.táblázat

Látható, hogy a felí rt bankmodellem tényez i közötti korreláció tesztelése során újabb mutatókat is be kell
vonni a vizsgálatba és a korreláció er ssége alapján ezekb l szelektálni is szükséges.
A következ  vizsgálati lépcs fokként a modellem eredményváltozójának az ALNYMFO mutatót megtéve a
következ  magyarázó változókat vontam be: KFOK, KFJTOK, SPREAD. Ezek közül új csak a KFJTOK
mutató, ami a kereskedelmi banki jegyzett t kevolumenen belül a külföldi részesedési arányt jelzi.
A modellem elemzésekor ugyanis a munkahipotézisem alapkövét jelent  külföldi t ke meghatározó
fontosságának meghatározása alapvet  cél; emlékeztetnék arra, hogy a bankrendszeren belül a külföldi szakmai
befektet k hatását minden szakért  hangsúlyozza, de elemezni még senki sem kí sérelte meg; ezen túl ismételten
vizsgálni akartam a spread és a koncentráció hatását is az éven belül; ezek alapján a regressziós modelltáblában
a következ  értékeket kaptam:

13.sz.táblázat
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Megí télésem szerint nagyon pregnánsan látszik és ennek érdekében  a táblázatban ki is emeltem: az 1998. évi
bankadatok alapján sem a koncentráció mértéke, sem a publikált spread szint nem hatott er teljesen a
kereskedelmi banki eredményességre.
A külföldiek részesedése azonban (modellemben az egyszer bb megközelí tés érdekében a külföldi szakmai
befektet k jelenlétének er sségét a jegyzett t kén belüli részesedéssel határoztam meg; megengedem, hogy meg
lehetett volna közelí teni ezt a mérlegf összeg arányosí tásával vagy pontosabban a saját t kével is, azonban ez
már torzí tásokat hozott volna a modellbe, hiszen a saját t ke már az eredményességet is tükröz , több hatást is
magában foglaló mutató) a modellben már számí tásba vehet  és magyarázó er vel bí r, bár meg kell jegyezni,
hogy korántsem olyan mértékben, mint azt el re becsülni lehetett.
Önmagában ugyanakkor a külföldi t ke jelenléte nem magyarázza az eredményességi szí nvonalat: a
regressziós elemzés során a korrigált R2 mutató értékére 0,412 értéket kaptunk, ami jelzi, hogy még
mintegy 60%-nyi magyarázó faktor nincs bevonva a modellünkbe.
A modellkí sérletemben most már azokat a mutatókat alkalmazom, amelyek az eddigi vizsgálatok alapján
meghatározó er vel bí rnak és egyéb dummy faktort is szerepeltetek.
A modellkí sérlet eredményeként azt az eredményt kaptam, hogy 1998-ban szignifikáns hatással azt általam
meghatározott eredményességre csak a külföldi t kearány és a hálózati egységre jutó ügyfélhitel illetve
annak mérlegstruktúrán belüli aránya volt. Ezek együttes magyarázó ereje 80%-os, ezért mindenképpen
szerepet játszik az (e) értéke is; ezek alapján azt mondatjuk ki, hogy a kereskedelmi bankok esetében 5%-os
szignifikancia-szinten van ugyan jelent sége a külföldi t kearánynak, azonban sokkal er teljesebb hatást jelent
a mérlegszerkezeten belüli ügyfélhitel mértéke illetve az, hogy egy-egy fiókra milyen volumen  ügyfélhitel jut.
Ezek együttesen sem magyarázzák az eredményesség alakulását, ezért nem számszer sí thet  értékek fontos
befolyásoló hatással bí rnak a bankrendszerünkre.
Az összegy jtött információk alapján ezen faktorok a következ k lehettek 1997-1998 között:
(a) az állami értékpapí rok hozamának alakulása;
(b) az orosz piaci válság hatása az egyes kereskedelmi bankok hitelportfoliójára és ezzel együtt a

céltartalékképzésre;
(c) egyéb tényez k pld. az egyes banktulajdonosok kockázatvállalási hajlandósága.

95.sz.ábra
UKOVFO alakulása a kontrollcsoportban
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A fenti 95.sz. grafikon mutatja az ügyfélhitelek kihelyezésének intenzitását láncviszonyszámként értelmezve a
kontrollcsoportban.
Látható, hogy mí g a német intenzitás csökkent 1998-ban, addig a magyar a két évnyi csökkenés után
növekedésnek indult, ami két tényez re vezethet  vissza: egyrészt az orosz válság nagyobb mértékben érintette
a német bankrendszert, mint az eddigi információk szerint a hazait, másrészt a hazai intenzitás eddig elég
alacsony volt.  Ez szintén alátámasztja a bevezet ben emlí tett meglep  következtetést: az én terminológiámban
értelmezve a hazai piacon a külföldi szakmai befektet k megjelenése nem eredményezett olyan szint
hatékonyságnövekedést, mint amilyenre számí tani lehetett volna.

Modellspecifikációm azt jelzi, hogy 1998-ban a kereskedelmi bankok teljesí tményét szignifikáns
mértékben az ügyfeleknek kihelyezett egységnyi hitel volumene befolyásolja és ennél jóval gyengébb a
külföldi t ke részesedését jelz  mutató hatása. Mivel a két mutatóval determinált modellösszefüggés
együttesen sem bí r elegend  magyarázó er vel, ezért vettem fel a dummy változót. Ezek után megkí séreltem a
modellemet még tovább finomí tani; ennek extenzí v módját választottam olyan értelemben, hogy hipotézisem
alátámasztása érdekében különválasztottam a többségi hazai tulajdonosi körrel rendelkez  bankok és a
többségi külföldi szakmai befektet i körrel rendelkez  bankok 1998. évi adatait172. Ezzel arra teszek kí sérletet,
hogy a (4) mutató használata mennyire indokolt az egyes banki szegmensekre a vizsgálatom szempontjából
avagy  eltér  összefüggéseket fedezek-e fel a két szegmensben.
Az els  vizsgálati fokot a hazai tulajdonú bankok elemzése képviselte.173 A modell adatbázisába felvettem a
Postabank Rt. és a Reálbank Rt. pénzügyi számait is, mivel nem értek egyet azzal a mostanában terje
számí tási eljárással, amelynek során a kereskedelmi bankok adatait megtisztí tják ezen két bank
számaitól. A fenti két bank ugyanúgy része a kereskedelmi banki teljesí tménynek; nem tudom elfogadni azt az
érvelést, hogy ezen bankoknál  bankvezetési és akár a prudens banki m ködéssel össze nem egyeztethet
tényez k játszottak közre a veszteség kialakulásában, mivel:
§ az eddigi vizsgálataim (ld.(4) modell) azt mutatják, hogy az egyéb tényez k mindenhol meghatározó

szerepet játszanak, azaz amennyiben a fenti két bankot ilyen szempontok alapján kivonom a vizsgálandó
körb l akkor a többi banknál is ellehetetlenülne a vizsgálat;

§ magánál a két banknál sem bizonyí tott az el bbi állí tás illetve mindenképpen vita tárgyát képezheti, hogy
ekkora mérték  veszteség kimutatása mennyiben indokolt akkor, amikor a veszteség utáni
céltartalékképzést követ en az új bankmenedzsment ugyanarra a hitelre, amire a céltartalékot megképezték,
sikeres egyezséget kötött a hiteladóssal (ami azt a feltételezést engedi meg, hogy kisebb mérték
céltartalékképzés lett volna indokolt).

Az összefüggések vizsgálatakor rotált faktoranalí zist alkalmaztam és három modellblokkot alakí tottam ki:
(a) az eszközmodellbe négy mutatót vontam be: ROA, ROE, TMM, KFOK;
(b) az alkalmazotti modellbe hét mutatót vontam be: MFFO; UKOVFO; ALNYFO; UKOTFO; STOKFO;

JTOKFO; KKBFO;
(c) a fiókmodellbe szintén hét mutató került: SPREAD; UKOVFOK; ALNYFOK; UKOTFOK; STOKFOK;

JTOKFOK; KKBFOK;
Az eszközmodell-formában az eszközmegtérülés, a t kemegtérülés, az átlagos t kemegfelelési mutató és
ismételten a koncentrációs fok mutatója került bevonásra. Az alkalmazott mutatók a következ k:
MFFO egy hálózati egységre jutó mérlegf összeg;
UKOVFO egy átlagos statisztikai alkalmazottra jutó ügyfélhitel mértéke;
ALNYFO egy átlagos statisztikai alkalmazottra jutó adózatlan nyereség mértéke;
UKOTFO egy átlagos statisztikai alkalmazottra jutó ügyfélkötelezettség (mint forrás) mértéke;
STOKFOK egy hálózati egységre jutó saját t ke mértéke;
JTOKFOK a fenti mutató a jegyzett t kével helyettesí tve;
KKBFOK egy hálózati egységre jutó banki kamatkülönbözet volumene.

172 Ismételten jelzem: azt a kereskedelmi bankot tekintem jelen dolgozatban külföldi tulajdonúnak, amelyben a
külföldi befektet  többségi részesedéssel rendelkezik.

173 A számí tás metodikájához tartozik, hogy csak a többségi részesedés alapján választottam szét a két szegmenst;
amennyiben minden olyan bankot a külföldi szegmensbe osztottam volna, amelyben külföldi tulajdon  van,  a
vizsgálat ellehetetlenült volna.
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Az eszközmodell a hazai tulajdonú bankok 1998. évi adatai alapján a következ  modellkí sérletet teszi lehet vé
a megtisztí tott korrelációs összefüggések alapján: mint látható, a hazai tulajdonú kereskedelmi banki
szegmensben a ROE és ROA mutatók rendkí vül szoros korrelációján túl igen meglep  módon társul az a tény,
hogy a koncentráció foka er teljes korrelációt jelez mind a két mutató között.
Emlékezzünk a hipotézisemre: látható, hogy mí g a külföldi tulajdonú bankokkal együtt a koncentráció nem
játszik lényeges szerepet, addig a hazai tulajdonú bankok esetében ez a mutató válik a
legmeghatározóbbá. Amennyiben a gyakorlati tapasztalatok alapján belegondolunk, azonnal magyarázatot is
lelünk erre:

14.sz.táblázat

§ a modellspecifikáció során nyert 1998. évi összefüggések bizonyí tják: nem igaz, hogy a külföldiek a
mérlegf összeg növelésével és ezen keresztül a koncentráció fokozásával növelik eredményességüket;

§ a hazai tulajdonú bankok esetében a kis t keer , a sz k ügyfélkör és annak min sége együttesen azt
eredményezték, hogy azok a bankok, amelyek nem tudnak megfelel  részesedést elérni a bankpiacon, azok
romló nyereségességre és vélhet en a piacról való kiszorulásra kényszerülnek.

Magyarán megfogalmazva a hipotézisvizsgálat eddigi eredményét: mí g a hazai tulajdonú bankoknál az
ügyfélportfolió rosszabb összetétele miatt a talponmaradás a hatékonyságjavulás és az eredményesség
alapvet en az alkalmazotti létszám csökkentésében, a kapacitáskihasználtság fokozásában és ezzel
összefüggésben az extenzí v növekedésben rejlik, addig a külföldi tulajdonú bankok esetében a
kapacitáskihasználtság növelése t nik egyértelm en a legszignifikánsabbnak.174

Nézzük azonban tovább a vizsgálat eredményeit. Következ  lépésben a kapott korrelációs értékek alapján a
többszörös rotált faktorsúlyok módszerével három faktorra bontottam az adathalmazt(azért három faktorra,
mivel a képzési lépések során nagyobb, releváns halmazt nem sikerült azonosí tani; ennek több oka is lehet,
amelyet a kés bbiekben megpróbálunk a leginkább magyarázó er vel bí ró tényez kre lesz kí teni), amely a
következ  vizsgálati eredményt produkálta:

174 Ez az, amire a hazai bankrendszerben törekedni kell. A legújabb fejlemények viszont azt jelzik, hogy egyrészt a
külföldi szakmai befektet k kapacitáskihasználása nem éri el az anyabankok hasonló mutatóinál tapasztalt
értékeket, másrészt ezek a bankok el ször a hazai extenzí v fejl dési lehet ségeket kí sérlik meg kihasználni,
mivel annak kisebbb rövid távú költsélgvonzata van. Azaz a fejlett t ke- és bankpiaci tapsztalatokat a KKE-
régió effektí v lehet ségeivel keverve egy kevésbé hatékony banküzemgazdaság el nyeit próbálják meg
kihasználni.
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15.sz.táblázat

Látható, hogy a fentiekben levezetett következtetésünket ismételten sikerült alátámasztani, mivel a viszonylag
sz k mutatóhalmaz alapján csak egy faktort sikerült kiválasztani, azonban ennek kumulált hozzájárulása
72,88%-os azaz magasnak tekinthet .
Megí télésem szerint a fenti eredmény után tovább finomí thatjuk vizsgálatomat, ha áttérünk az ún. alkalmazotti
modellre. Ebben a modellben hét mutató összefüggéseib l kí séreltem meg következtetni a vizsgált
kereskedelmi banki szegmens teljesí tményére. A mutatók mindegyikét volumenértékek helyett az egységnyi
átlagos statisztikai alkalmazottra vetí tettem.  Ennek alapján a Pearson-féle korrelációs mátrixra a következ
értékeket kaptam (ld.16. sz. táblázat):

16.sz.táblázat

Látható, hogy ebben a modellben a hazai tulajdonú bankok esetében több szignifikánsnak tekinthet
kapcsolatot is találunk; a leger sebb az egy f re es  ügyfélhitel és az egy f re es  mérlegf összeg közötti,
azonban ez jelent s torzí tást tartalmaz, hiszen elvileg magától értet n növekszik a mérlegf összeg a
kihelyezések növelésével és amennyiben csökken a létszám, az ugyanúgy növel  hatást fejt ki  mind a két
mutatóra. A minket érdekl  eredményességi mutatóra azonban ebben a szegmensben csak egyetlen érdekes
megállapí tást tehetünk: a mérlegf összeg növelése jelent s mérték  kapcsolatban áll a nyereségességgel, azaz
ez is alátámasztja, hogy ebben a szegmensben az (a) pontban meghatározott összefüggés hatása érvényesül.175

Meg kell jegyeznem, hogy ez a bankgyakorlatban is érzékelhet  különbség ténylegesen létezik: tapasztalható
volt egészen 1999-ig, hogy a külföldi tulajdonnal m köd  kereskedelmi bankok nem törekedtek fiókhálózat

ví tésre, hanem inkább egy nagyon biztos és stabil vállalati ügyfélkört alakí tottak ki maguknak. Az 1999.
évben azonban már számos szerepl  elhatározta, hogy a lakossági források megszerzéséért harcba indul és

175 A helyzet felismerése vezette tudatosan vagy ösztönösen a kereskedelmi bankszegmens szerepl it ahhoz, hogy a
bankverseny fokozásában lettek érdekeltek. A verseny ugyanis extenzí v növekedés érdekében a minél nagyobb
nominális kamatbevétel-tömeg elérését teszi lehet vé, ami a mérlegf összeget növeli.
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egyre több fiók nyí lik meg. Ezért lehet majd érdekes jelen kutatás 1999- l történ  folytatása, az új adatokkal
való összevetése és korrigálása.
Az elemzés során négy faktorcsoport kialakí tása sikerült; ezekb l az els  kett  esetében szerepel közös
mutatóként a mérlegf összeg nagysága, mí g az összes többi mutató egymással nem párosí tható az egyes
faktorcsoportokban. Mí g az els  faktor még csak 21,75%-os hozzájárulási értéket jelent, addig az els  két
faktor együtt már 66,33%-os kumulált értéket jelent. Hogy azért egyéb nem számszer sí tett tényez k is
befolyással bí rnak jelzi, hogy a kumulált hozzájárulása összesen a négy faktor alapján 90,5%-os.

18.sz.táblázat

A modellfinomí tás harmadik lépéseként ugyanezen számí tásokat elvégezzük a fiókmodell esetében is; a modell
az el kben használt számlálóértékeket a fiókszámra vetí ti úgy, hogy az egységnyi fiókra jutó értékek alapján
vonhassunk le következtetéseket; a fiókra vetí tett mutatók korrelációs mátrixa 1998-ban a hazai kereskedelmi
bankok körében a következ képpen alakult: látható, hogy ismét extenzí v tényez k játsszák a f  szerepet,
hiszen az eredményesség els sorban a követelésállomány növelésével és az erre érvényesí tett spread
mértékével van szoros összefüggésben (meg kell jegyezni, hogy 1998-ra a hazai tulajdonban lév  bankok
fiókszáma meghatározó nagyságrend  csökkenést mutatott, hiszen a bankprivatizáció következtében a fiókok
külföldi tulajdonú bankokhoz kerültek).176

Látható, hogy ebb l a korrelációs párosí tásból már sokkal meghatározóbb a kapcsolatban lév  párok
számossága, azonban ezek között is kiemelked  az ügyfélhitelek fiókokra vetí tett mértéke. Látványos a
kamatkülönbözet szerepe is, ami megí télésem szerint els sorban az OTP Bank Rt. lakossági forrásnagysága
miatt ilyen meghatározó: mí g a külföldi tulajdonú bankok (s t az OTP Bank Rt-n kí vüli hazai tulajdonú
bankok) esetében a lakossági olcsó források nem számí tanak jelent s forrásnak, addig a hazai tulajdonú bankok
esetében  az OTP Bank Rt. ezen szegmensbeli szereplése következtében az eredményt nagymértékben a
forrásoldal olcsósága miatti nagyobb kamatkülönbözet eredményezi.
A fenti korrelációs tábla alapján a korábbiakhoz képest analóg módon levezethet  a rotált faktorsúlyok mátrixa
is:

19.sz.táblázat

176 A SPREAD az értelmezésemben, a KHM szemléletmód alapján a kereskedelmi bankszegmensen belül extenzí v
fejl dési eszköznek tekinthet , mivel nem hatékonyságot javí t, hanem a kihelyezett hitelek kamatát növeli.
Más kérdés, hogy a spread tömegét lehet a hitelkibocsátás nominális emelésével is növelni, azonban
szemléletmódom szerint nem mindegy, hogy a banki hitelaktivitás növelésének mik az indikációi.
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Látható, hogy négy faktorcsoport került kiválasztásra, amely közül meghatározó er vel az els  kett  szerepel,
hiszen együttes kumulált hozzájárulásuk a modell magyarázó erejéhez 97% feletti.

96.sz.ábra
Hitelaktivitás a hazai kereskedelmi bankoknál

A fenti 96.sz.ábra megí télésem szerint jól jelzi, hogy a hitelvolumen növelésében eltér  a külföldi tulajdonú
bankok és az összes bank szerepe177. Mí g a külföldi tulajdonú bankok a konszolidációs id szak stabilitását
érzékelve növelték a hitelezési aktivitásukat, majd ismét elérkeztek abba a periódusba, amikor már a
szelekció miatt csökkent a növekedési ütem, addig a hazai tulajdonú bankok esetében a növekedés
folyamatosnak tekinthet , ami a szelekció legalábbis kisebb fokát jelzi. A banktörténeti tapasztalatok mellett a
gyakorló bankári ismereteim is jelzik, hogy  a hazai tulajdonosi-gazdasági determinációk között a kereskedelmi
bankszegmensen belül ezen bankoknak sokkal több és reálisabb választása nem is volt.
A fenti gondolatmenet logikájából kiindulva megí télésem szerint célszer  a már megalkotott szegmentált három

177 Ez a modern bankfejl désünk egyik sajátossága az eddigi banktörténetünkben. Vö. a külföldi tulajdonosok
eddigi szerepével, hatásával a jelen doktori értekezésben eddig leí rt fejezetekben. A lényeg: a külföldi
befektetések a hazai bankfejl désben a bankrendszerünk kialakulásakor el ször a hitelaktivitás terén jelent s
húzóer t jelentett. Véleményem szerint ez els sorban társadalmi-politikai és másodsorban gazdasági okokra
vezethet  vissza, mivel a szocializmust felváltó új gazdaságban megjelen  külföldi  befektet k az 1980-as évek
végén egy olyan országban jelentek meg, amely a „vasfüggönyön túlról” addig kevésbé ismert volt, í gy eléggé
bizonytalanok is voltak annak megí télésében.
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modellt a faktoranalí zis eljárását alkalmazva a külföldi tulajdonú bankokra is levezetni; az eljárást
elvégezhetjük az 1998. évi bázisadatokat felhasználva oly módon tehát, hogy most a külföldi tulajdonosi körrel
rendelkez  kereskedelmi bankokra végezzük el. Ennek els  lépése a statisztikai adattábla rögzí tése, a táblából
látszik, hogy ebben a banki szegmensben jóval kisebb a statisztikai adatok szórásának terjedelme, mint a hazai
tulajdonú bankok esetében, azonban mint a kés bbi modellkorrekcióból is láthatóvá válik, els sorban a piacon
eltöltött id  és a t keháttér meghatározó a hitelezési aktivitásban és ennek következtében a hazai
bankrendszerben rövidebb ideje szerepl  és kisebb t keháttérrel rendelkez  kereskedelmi bankok rontják a
statisztikai képet.  A korábbi fejezetek azt is bemutatták, hogy az ebbe a szegmensbe tartozó kereskedelmi
bankok száma is növekedett, í gy az értékelés már átfogóbbá is vált 1998-ban: az 1996. évi bankprivatizációt
követ en a bankszám összességében nem növekedett, azonban azon belül átrendez dés következett be a
külföldi szerepl k javára.

20.sz.táblázat

A faktoranalí zist az el ekben már megismert módszer szerint három modellre való felbontással végzem el; a
bevont mutatók köre az el ekkel teljesen ekvivalens – í gy a modellspecifikáció a következ :
(a) modell: ROA; ROE; TMM; KFOK;
(b) modell:  MFFO; UKOVFO; ALNYFO; UKOTFO; STOKFO; JTOKFO; KKBFO;
(c) modell: SPREAD; UKOVFOK; ALNYFOK; UKOTFOK; STOKFOK; JTOKFOK;

KKBFOK.
Az (a) modellb l felí rjuk a következ  korrelációs mátrixot, amely már a külföldi tulajdonú bankok  (a) modell
szerinti mutatóinak korrelációját jelzi:

21.sz.táblázat

Látható, hogy a korábbiakban már kimutatott jellemz  ismét meger sí tésre került, hiszen a koncentrációs fok a
külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok esetében nem rendelkezik meghatározó mérték  korrelációs
szignifikanciával a hazai tulajdonú bankokkal ellentétben. A korrelációs mátrix alapján a modellre a következ
rotált faktorsúlyokkal képzett mátrixot kapjuk:

22.sz.táblázat
A kapott eredmény érthet , hiszen ez a banki szegmens eredményesebbnek tekinthet , azonban az 1998. évi
helyzet alapján a piaci részesedése is jelent sen megn tt –ebb l következik, hogy a koncentráció mértéke is
jelent sebb, más kérdés, hogy mint már kimutattuk, az eredményesség alakulásában nem hat szignifikánsan.
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Az általunk felí rt (b) modell korrelációs mátrixa a hazai tulajdonú bankszegmensre hasonló eredményt jelez,
azaz a t keelemek nagysága és alkalmazotti számra vetí tett volumene, valamint az egy f re es  ügyfélhitelek
egymással szoros korrelációt mutatnak; a kamatkülönbözet itt is több tényez vel mutat er s korrelációt.

23.sz.táblázat

A modell rotált faktormátrixa lényegében négy meghatározó faktorcsoportot tudott kiemelni, melyek közül
azonban egyetlen olyan mutató sincs, amelyik minden faktorban szerepelne és együttes hozzájárulási fokuk
85%-os.

24.sz.táblázat
Az el ekben alkalmazott eljárással adekvát módon vezethetjük le a  harmadik (c) modell korrelációs mátrixát

is:
25.sz.táblázat

Ez is alátámasztja, hogy a külföldi szakmai befektet k által vezetett illetve tulajdonolt kereskedelmi bankok
eredményalakulásában 1998-ban a (4) modellben leí rt összefüggés szerint a számszer sí tett értékeken túl
egyéb nem számszer sí tett tényez knek is jelent s befolyásoló szerepe van. A modellünk í gy hipotézisünket
1998-ra vonatkozóan alátámasztja ugyan, azonban semmiféleképpen sem eléggé magyarázó erej . Ahhoz az
szükséges, hogy a modellt ne egy évre alkossam meg, hanem bevonásra kerüljön az összes elérhet  adat.
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25.sz.táblázat

A modellbe bevont id intervallum alatt (1987-1998) ugyanis jelent s változás zajlott le a hazai
bankrendszerben. 1998-ra a hazai bankrendszer teljes mértékben bekapcsolódott a nemzetközi bankéletbe,
integránsan kapcsolódik a nemzetközi t keáramlásba is (emlékezzünk arra, hogy ez a második olyan id szak a
banktörténetben, amikor a hazai bankrendszernek elméletileg nem öner l kellene talpon maradni); szintén
meghatározó az a változás, hogy a korábbi egyoldalú köt dés feloldódni látszik, hiszen megjelent a bankpiacon
az amerikai és számos európai kereskedelmi bankt ke is. A  verseny fokozódik és a külföldi tulajdonban lév
bankok fokozatosan nyitni próbálnak a lakosság felé, tekintve, hogy a verseny megkövetelné a minél olcsóbb
források nagyobb mérték  bevonását is. Ez a gondolatmenet azonban magában rejti azt is, hogy saját t keerejük
növelése már nem t nik megvalósí thatónak illetve a külföldi tulajdonosok inkább törekszenek most már a
nemzetközi viszonylatban alacsony ROA és ROE értékek növelésére. A bankrendszer a grafikonokon is jól
követhet  módon növekedésnek és fejl désnek indult. Vélhet , hogy még rövid távon a fejl dési potenciált
magában rejt  bankhálózat fog extenzí v fejl dési irányként dominálni, de azt követ en már Magyarországon is
az intenzí v növekedési korszakba fognak elérni a bankok.
A hazai bankrendszer eredménye, amennyiben arról leválasztjuk a Postabank Rt. veszteségét még az
orosz bank- és  gazdasági válság ellenére is jelzésérték : mutatja, hogy a magyar viszonyok közötti
banker sség olyan fokú, hogy bankjaink képesek küls  válsághatásokat is túlélni. Ebb l következ en a
konszolidáció már semmiféleképpen nem í télhet  meg felesleges politikai akcióként. Az er södést jelzi, hogy a
nemzetközi min sí t  intézetek ratingjei  a hazai kereskedelmi bankok egy részét folyamatosan el rébb sorolják
min sí tésében (más kérdés, hogy ebben szerepet játszik a tulajdonos anyabankjainak kedvez bb megí télése
is).
A külföldi banktulajdonosok hitelaktivitásának, hitelintenzitásának növekedését segí t(het)i el , hogy a
bankrendszeren túl a gazdaság egészében is meghatározó mérték vé vált a külföldi befektet i jelenlét
olyannyira, hogy a magyar exportteljesí tmény dönt  hányadát már külföldi tulajdonú társaságok képviselik. A
hazai bankrendszerben a bankprivatizációs stratégia következtében elmondhatjuk, hogy nem egyszer en a
külföldi t ke, hanem a nemzetközi szakmai befektet  kör van jelen; ennek a kés bbiekben mindenképpen
hasznát látja majd a bankrendszer, hiszen át lehet lépni a történelmi fejl dés lépésfokait és még, ha ezek a
pénzintézetek nem is a legkorszer bb technikájukkal jelennek is meg Magyarországon, azonban annak
szí nvonala mindenképpen min ségi ugrást fog jelenteni hazai viszonyok közepette.
Mint már korábban bemutatásra és történeti sí kon levezetésre is került, a m köd  kereskedelmi bankok saját

keállományából 60% feletti a többségi külföldi tulajdoni részesedési arány és ezt tovább er sí ti az a tény,
hogy az alternatí v pénzügyi szolgáltatók közül a biztosí tási piacon is jelen van ez a befektet i kör. Abból a
szempontból is kedvez  ez a fejlemény, hogy nem mobil t keszerepl k vannak a piacon, mivel kisebb az esélye
egy mexikói vagy malajziai jelleg  bankválság kirobbanásának. Relatí v hátrányként jelentkezik viszont, hogy
mint jelen dolgozatból is kiderül, az újonnan megjelen  banktulajdonosok a helyi piacok kockázatát sokkal
nagyobbnak í télik meg, mint a már piacon lév k és a hazai tulajdonosok, ebb l következ en el kell telni
ismételten egy olyan id szaknak, amely ezt a befektet i kört is képes aktí vabb hitelezésre bí rni.
Meg kell azonban jegyezni, hogy banktörténeti szemszögb l nézve ez az id szak rövidnek í télhet , í gy
ez az áldozat mindenképpen felvállalható egy fejlettebb, intenzí vebb bankpiac érdekében. Az autark,
befelé forduló és különböz  banktörténeti korszakokban mesterségesen a külvilágtól elzárt hazai bankrendszer
a nemzetközi bankvilág részévé vált, viszont m ködését a hitelezési aktivitását és a hitelezési célszegmenseket
már értelemszer en a tulajdonosi érdekek, szempontok és tapasztalatok indukálják. Ez a magyar bankpiac
számára azt jelenti, hogy amí g eddig nagyrészt függetlení teni tudta magát a küls  válságoktól (cserébe a
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hatékonyság alacsonyabb fokáért) addig ezt követ en ugyanúgy hatással lesznek teljesí tményére és aktivitására
a nemzetközi illetve az európai egységes piac változásai.
Egyébként is meghatározó a hazai bankrendszer szempontjából az integrált európai bankpiac, hiszen
amennyiben Magyarország az EU tagjává válik, megí télésem szerint a kamatviszonyok következtében  a hazai
banki forrás rendkí vüli mértékben felértékel dik; a tervezett csatlakozás következtében nagy valószí n séggel
kimondható, hogy nem fog rögtön bekövetkezni az EMU-ba  való csatlakozás is, í gy a forint folyamatos
leértékelése és az inflációs eltérés (bár ez valószí n leg jelent s mértékben csökkeni fog a belépés el tti
id szakban) , de még inkább a kamatfeltételek közötti rés hatására olcsó forrást jelent a hazai megtakarí tási
volumen. Megí télésem szerint a külföldi bankok hazai tulajdonszerzésében nem els dleges mozgatóer  a
hitelezési volumen és a nyereségtartalom, legalább ilyen fontos, hogy amint sikerül teljes egészében a banki
jogharmonizáció (a bankrendszer jöv képét taglaló résznél ezzel külön foglalkozom, mivel ennek dönt
fontossága lesz a bankrendszerünkre)már aligha van bármiféle valószí n sége annak (pedig nem is oly rég innen
indult el az ország) és a magyar bankpiac egységes integráns része lesz az európainak, úgy forrásaink
biztosí thatják a nyereségesebb európai hitelezést ezen bankok számára.
A mi szempontunkból azonban rövid távon is eredményként jelentkezik, hogy a kereskedelmi bankok
már nem egyszer en az állami források és hitelpolitika transzfercsatornái; a gazdaságpolitikának
jelent sen kell finomodnia ahhoz, hogy  befolyásolni tudja a hazai bankpiaci szerepl ket. Nem szabad
ugyanis elfeledkezni arról, hogy az EU tagjaiként teljes jogharmonizáció esetén a jelenlegi bankfügg ség olyan
eszközei, mint a kötelez  tartalékráta alacsony kamatkondí ciók mellett valamint a refinanszí rozási hitelkeretek
megnyitása már sokkal kevésbé lesznek járhatók.
Ilyen szemszögb l nézve a bankrendszert az a gazdaságirányí tási törekvés, hogy az állami akarat (pld. egy hitel
célszegmensként a kisvállalkozások er sí tése, a mez gazdasági hitelezés növelése) csak akkor járhat
eredménnyel, ha még a csatlakozást megel en a mindenkori kormányzat egy er s állami bankcsoport
kialakí tását határozza el; jelenleg ugyanis egyedül az MFB-csoport kezelhet  ilyenként.
Ennek a bankcsoportnak a m ködése, funkciója ugyanis nagyrészt az állami akarat és hitelpolitikai elképzelések
bankrendszerben való  implikálása, azonban több hiányosságra is rá kell mutatni:
(a) már volt róla szó, hogy az MFB illetve az MFB csoport fejlesztési célokat szolgál, ezért nem is mérhet

olyan mércével, mint a többi úgymond normál kereskedelmi bank;
(b) ebb l következ en a fejlesztési célokat és szempontokat nem szabad összekeverni a kisvállalkozók

finanszí rozását e segí t  és megvalósí tó akár erny bank jelleggel sem, mivel ez csak veszteségképz dést
jelenthet;

(c) végül, de nem utolsósorban a jelenlegi bankcsoport  alult késí tett és annak egyes tagjai jelenleg is keresik
helyüket a bankpiacon.

Az állami ment akciók ideje már lejárt, í gy a jelenleg m köd  kereskedelmi bankokban az állam meghatározó
pozí cióba már nem kerülhet. Bár kétségtelen tény, hogy a kormányzati körökkel való jó kapcsolat elemi érdeke
minden kereskedelmi banknak (tekintve, hogy az EU csatlakozás jöv képe abszolút determinálja  a hazai
bankrendszer jöv képét is: a külföldi banktulajdonosok els sorban két szempont miatt szereztek tulajdont a
bankrendszerben:
§ a hazai források olcsósága EU csatlakozás esetén extraprofitra ad lehet séget;
§ a fenti esetben hihetetlen nagyságrend  állami megrendelésekre lehet számí tani a gazdaság különböz

területein (hadiipar, ipari beszállí tók, információtechnológia stb.) amelynek teljesí téséhez a hazai
keviszonyok illetve forgót ke ellátottság miatt értelemszer en nagy mérték  hitelforrásra lesz szükség;

§ megí télésem szerint ez az a pont, amelyet a bankteljesí tménnyel foglalkozó publikációk nem vesznek
rendszeresen figyelembe: nem a jelenlegi bankteljesí tmény alapján döntöttek a befektet k a megjelenés
mellett, hanem a jöv kép miatt.

A közvetlen befolyásolás lehet sége, a közvetlen hitelpolitikai befolyásolás eszköze azonban már most
eliminálódott és a fenti logika alapján középtávon ennél is kisebb jelent sége és állami mozgástere lesz.

A jelenlegi helyzetben azt lehet mondani, hogy középtávon egyetlen hatásos eszközként a banki jogszabályi
keretek kezelése és alakí tása marad meg az állami gazdaságirányí tás eszköztárában. Ez azonban – épp  a
bankrendszer globalizálódása miatt – az EU jogi harmonizáció követelménye miatt bizonyos konformitásra
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készteti a jogszabályalkotókat is. Ebb l következ en megí télésem szerint egyáltalán nem érdektelen a
hitelintézeti szabályozás mai és várható alakulásának összevetése és elemezése178.

9.2. A jogi keretek változása a kétszint  bankrendszer kialakí tását követ en

A modern piacgazdaság kiépí tése és a nemzetgazdaság egésze szempontjából megí télésem szerint akár
csatlakozik a magyar bankrendszer az EU-hoz, akár nem, alapvet  szerepe van  a prudens m ködésnek
és az azt biztosí tó í rott normák érvényesí thet ségének illetve ezzel összefüggésben a standardizált
formába való öntésének. Ahhoz, hogy a megtakarí tások, illetve  a gazdaságban a kereskedelmi bankoknál
akkumulálódó likvid eszközök mind nagyobb része a pénzpiaci intermediáció részvételével valamilyen
formában beruházásokban vagy forgót ke-növekedésben intenzí ven hasznosulhasson (azaz értelmezésem
szerint a kereskedelmi banki funkció realizálódjon) szükség van arra, hogy a megtakarí tók bankrendszerbe
vetett bizalmának növelésén keresztül ösztönözzük a megtakarí tásokat.
A bankrendszer számára esszenciális követelmény, hogy az egyes szerepl i számára egyenl
versenyesélyek legyenek biztosí tva179; ehhez egyrészt egyértelm  piaci m ködési normák, a banktevékenység
lényeges szabályainak egyértelm , standardizált jogszabályokban való megfogalmazására, másrészt annak EU-
konformitására van szüksége. Nem mellékes követelmény persze az sem, hogy a jogi keretek el í rta
szankcionálás hatékony legyen.
Feltételezhet  ugyanakkor, hogy a banktulajdonosok szakmai szempontból oly mértékben lecserél dtek, hogy az
1990-es évek végét l a prudens m ködés biztosí tott; a kereskedelmi bankok az ezen normáknak és a kockázati
standardoknak nem megfelel en m köd  piaci szerepl ket mintegy hallgatólagos bankagreement keretén belül
egyre inkább kiközösí tik maguk közül -erre példa a Postabank Rt., amely egyre távolodott a klasszikus
értelemben vett kereskedelmi banki tevékenységt l illetve annyira kivonta magát a prudens normák hatálya alól,
hogy a többi bank folyamatosan eltávolodott t le: a betétesi válságot megel n már a kereskedelmi bankok
illetve a bankszövetség nem volt hajlandó segí tséget nyújtani a banknak és a kés bbiekben is az államnak
kellett megsegí tenie a Postabank Rt-t különböz  formákban).
A kereskedelmi banki szegmens tevékenységére vonatkozóan alapvet  küls  és bels  követelmény, hogy a
nemzetgazdaság biztonságos m ködése érdekében  a jogszabályok tegyék lehet vé problémák korai
felismerését (prevenció) és biztosí tsák a problémák megoldása érdekében történ hatékony beavatkozást
(bankszabályok implikációja).
A jogharmonizáció vizsgálata el tt úgy vélem, érdemes lehet röviden összefoglalni a hazai bankrendszer
jelenlegi struktúráját. Ezt két részre bontva tehetjük meg: el ször a jegybank funkcióinak és feladatainak
összegzésével próbálkozom meg, majd megkí sérlem jól értelmezhet  ábrába foglalni a hitelintézeti szegmenst.
A mai modern bankrendszerek központi, de egyre csökken  jelent ség  szerepl je a jegybank. A jegybankot a
bankok bankjának vagy központi banknak is nevezik a szakmai publikációkban180. A jegybankok m ködését a
legtöbb országban külön törvény szabályozza, melynek a legfontosabb szempontjai:
§ a jegybanki függetlenség azaz a központi bank és a mindenkori kormányzat illetve gazdaságpolitikai

vezetés közötti kényes egyensúly biztosí tása;
§ bizonyos funkciók, feladatok monopóliumának biztosí tása;
§ a jegybanki operatí v m ködés szervezeti és egyéb feltételeinek biztosí tása.
Még a szakirodalomban is gyakran megjelenik az a téves megfogalmazás, miszerint a központi bank feladata a
monetáris politikai döntések  meghatározása és ennek megfelel en a célok elérése érdekében a monetáris
eszköztár használata. Itt rögtön meg kell emlí teni, hogy ez a néz pont téves. A monetáris politika célkit zéseit
és prioritásait a mindenkori kormányzat határozza, határozhatja meg, melynek képvisel je és felel se a

178 Tudom, hogy ezt az összevetést már sokan elvégezték, azonban a bankrendszer jöv képe szempontjából ez
olyan fontos, hogy a bankrendszerrel foglalkozó jelen dolgozatban attól nem lehet eltekinteni.

179 Ld. Tóth-Csiszárik [2000] f iskolai jegyzetében (megjelenés alatt) a welfare economics f bb tézisei közül a
rawlsi minimumkövetelmények lényegét. Az egyéni szabadság és a gazdasági liberalizmus közötti
határvonalat az egyéni döntési szabadság biztosí tásában látva  ugyanis Rawls úgy érvelt, hogy akkor igazságos
és szabad a gazdasági rendszer, ha a kiindulási feltételek mindenki számra azonosok és megfelel  döntések
mellett ugyanolyan outputra vezetnek. Ekkor az egyén helyzete kizárólag a meghozott döntésekt l függ.

180 A központi bankok szerepér l ld. Kónya [1994], Fogaras [1988.], Huszti [1998].
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pénzügyminiszter. A jegybank feladata ennek véleményezése, segí tése és a rendelkezésére álló eszközökkel a
megvalósí thatóság biztosí tása.
A jegybank egyik funkciója, hogy az állam (költségvetés) bankja; ebben a szerepkörében:
§ rendelkezik a pénzteremtés funkciójával (mint az állam (költségvetés) hitelez je;
§ rendelkezik a kincstári/kincsképz  funkcióval (mint központi bank rzi a költségvetés tartalékait;
§ költségvetési ún. fiskális funkció (részt vesz a központi költségvetés kiadási-bevételi tételeinek operatí v

intézésében);
§ irányí tó és kontrolleri szereppel rendelkezik a pénz- és devizapolitika terén (egyesí ti az irányí tást, a

lebonyolí tást és az ellen rzést).

Ezekre a funkciókra a kés bbiekben még visszatérek. Most foglalkozzunk inkább a monetáris eszköztárral181. A
monetáris eszköztár viszonylag sz k, azonban az adott gazdaságtörténeti szakasz jellemz i határozzák meg,
hogy melyik eszköz alkalmazható illetve melyik preferálható. Ezek az eszközök elméletileg a következ k
lehetnek:
(a) kamatpolitika;
(b) tartalékráta-politika;
(c) nyí ltpiaci m veletek;
(d) árfolyam politika; és
(e) refinanszí rozási politika.

97.sz. ábra
Kamattranszmisszió

Nézzük el ször a kamatpolitikát. Egy szabad piaci versenyen alapuló gazdaságban feltételezhetjük a
jegybanktól független kereskedelmi bankszegmens létezését, ami ekvivalens annak feltételezésével, hogy a
központi bank a kamatpolitika révén csak és kizárólag közvetett hatással lehet a gazdaságra. Ezt a kamat ún.
transzmissziós sajátosságán keresztül érvényesí theti. Ennek eszköze a jegybanki alapkamatláb. A
mechanizmust egy egyszer  ábrán (93.sz.ábra) keresztül szemléltethetjük a legkönnyebben (felhí vom a
figyelmet, hogy a kereskedelmi banki kamatokra számos egyéb tényez  is hatással van (lehet), azonban most
ezekt l eltekintünk):
A kamattranszformáció182 fenti elméleti sémájának lényege, hogy a jegybanki alapkamatláb és a
(kereskedelmi)banki kamatszint között párhuzamos és egyirányú kapcsolatot tételezünk fel. A 93.sz. ábra 450-os
egyenese(EE) az egyszint  bankrendszerben a jegybanki és ebb l következ en a bankrendszerre érvényes
kamatok egybeesését jelzi elméleti sí kon.
A banki pénzügyi intermediálás minimumköltségei érthet  módon a gyakorlatban a teljes mérték
lefedést soha sem tennék lehet vé. Ezt azzal érzékelhetjük, hogy rögzí tjük azt az alapkamat-szintet (AK),
amely alá a jegybanki kamatszint nem eshet. A kétszint  bankrendszerben a banki kamatszint mindenképpen

181 Közkelet , aszakmai publikációkban alkalmazott nevén: jegybanki instrumentumok.
182 A témával kapcsolatban ld. Árvai[1999] részletesebb publikációját.
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magasabb kamatszí nvonalat jelent (KE), mint az alapkamat, tekintve, hogy az tartalmazza már a
versenyfeltételek mellett m köd  bankok költségeit és profitját. Meg kell jegyeznünk, hogy KE meredeksége
olyan sok egyéb tényez l függ, hogy annak alakulása pontosan nem jelezhet  el re. A KE’ azt jelzi, hogy az
alapkamat növekedése egy id  után mindenképpen nagyobb arányú piaci kamatszint növekedést generál a
kockázatok miatt. Másik oldalról viszont az alapkamat szintjének csökkenését vélhet en egy ideig követi az
aggregát kamatszint, azonban ennek van egy alsó határa:
§ egyrészt a minimális profitszintet elvileg biztosí tani kell;
§ másrészt egy bizonyos szint alatt az alacsony kamatok a hitelkereslet növekedésével járnak együtt, ami

viszont már rövid távon ismét a kamatszint emelkedését generálja.
Második eszközként a tartalék-politika került meghatározásra. A jegybanki tartalékról tudni kell, hogy nem
feltétlenül kötelez , mivel a fejlett bankrendszerrel rendelkez  országok központi bankjainak jelent s hányada
nem alkalmaz közvetlen piacbefolyásoló eszközt, márpedig a kedvez tlen kamatfeltétel  betétek kötelez vé
tétele rontja a bankrendszer eredményességét.
A jegybank feladatait ma Magyarországon a többször módosí tott és kiegészí tett 1991. évi LX. tv. szabályozza.
Ezt azért fontos megjegyezni, mivel a korábban a témával kapcsolatban megjelent szakirodalomban a hazai
központi bankról felvázolt szerepkör ma már nem felel meg teljes mértékben a szabályozásnak.
Megí télésem szerint a jegybanki cél- és feladatkörök azonosí tásához példaként a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) céllistáját és monetáris eszköztárát érdemes tanulmányozni. Az MNB célja hármas:
(a) a nemzeti fizet eszköz vásárlóerejének stabilitása felett rködik;
(b) ellen rzi és biztosí tja a belföldi fizetési rendszer m köd képességét; és
(c) rködik a nemzetgazdaság bels - és küls  egyensúlya fölött.
Ezen célok elérése érdekében együttm ködik a mindenkori kormányzattal; fontos azonban megérteni, hogy a
gazdaságpolitikát a kormányzat határozza meg, amelynek csak része a monetáris politika. A jegybank a
gazdaságpolitikai céloknak megfelel en a fenti célhármas pozití v teljesí téséhez szükséges mértékben és
kombinációban viszont szabadon dönt arról, hogy a monetáris politikai eszköztárból a rendelkezésre álló
eszközöket milyen mértékben és hogyan alkalmazza. Ezt a helyzetet tekintjük a jegybanki függetlenség
garanciájának. Ez teszi lehet vé, hogy a központi bank a mindenkori adott rövid távú költségvetési érdekeknek
ellent tudjon állni és hosszú távra koncentrálhasson.
Ezek után nézzük meg konkrétabban a sokat emlegetett monetáris eszköztárat, melyet a következ  94.sz.ábrán
vázolt séma alapján ismertetek.
A monetáris politikai eszköztár 1999-ben a következ  elemekre bontható fel:
§ refinanszí rozási politika (viszontleszámí tolás, refinanszí rozási hitelek, REPO megállapodások);
§ jegybanki tartalékpolitika (általános, speciális);
§ árfolyam-politika;
§ kamatpolitika (jegybanki alapkamat, napi pénzpiaci kamat, kedvezményes kamat, büntet kamat);
§ nyí ltpiaci m veletek; és
§ egyéb jegybanki eszközök (rendkí vüli/megel legezési hitel, költségvetési likviditási hitel, külföldi

hitelfelvételi szabályozás).

Bár a felsorolás tekintélyesnek t nhet, azonban hozzá kell tenni, hogy azok mindegyike közvetett eszköznek
tekinthet  és alkalmazhatóságuk is korlátozott (ld. például a refinanszí rozási hitellehet ségeket, kedvezményes
hitelkamatok). Elemezzük egy kicsit a fenti sémát. A monetáris politika egyik szokásos felbontása a pénz- és
hitelpolitikai szegmensre való szétválasztás. Az egyes eszközök azonban a két szegmenst gyakran komplexen
alkalmazzák, ezért a tényleges gyakorlatban igen nehéz az ilyen dimenzióban való elkülöní tésük. Sokkal
érdekesebb lehet a konkrét tapasztalatok vizsgálata. A refinanszí rozási politika változó fontosságú szerepet tölt
be a fenti eszköztárban. Alapvet en három szuverén elemét különböztethetjük meg: viszontleszámí tolási keret,
refinanszí rozott hitelek, repo megállapodások. Ezen faktorok közül napjainkban a repo megállapodásokkal élhet
a leginkább a jegybank, ami lehet séget biztosí t a bankok likviditásának szabályozására.
A viszontleszámí tolások mértéke a gazdasági rendszerváltást követ  er teljes növekedés után mára már
kevésbé t nik meghatározó jelent ség nek, ugyanakkor a refinanszí rozott hitellehet ségek szinte teljességgel
megsz ntek effektí v eszközként m ködni. Ezen technika a következ  piaci területekre terjed(t) ki:

98.sz.ábra
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Monetáris politika eszköztára

§ a társadalmi-gazdasági átalakulás id szakában alapvet  politikai fontossággal bí rt az állami tulajdon
privatizálásához egy megfelel en olcsó hitelforrás társí tása; ezt a célt szolgálta az Egzisztencia- illetve
privatizációs hitelkonstrukció (ezt a kereskedelmi bankok nyújthatták, azonban a jegybank refinanszí rozott
forrást biztosí tott hozzá, melynek kamatszintje fokozatosan csökkent, mí g végül 3%-on stabilizálódott);

§ ugyancsak ehhez a periódushoz kapcsolódtak a felszámolási-reorganizációs hitelkonstrukciók;
§ az 1990-es évek végére ez az eszköz els sorban a mez gazdasági szektor kockázatos hitelezését volt

hivatva –legalábbis részben- csökkenteni.
Az árfolyam-politika olyan kifinomult elem, amely révén a jegybank els dleges cél-prioritásán keresztül
közvetetten befolyásolja a gazdaság alakulását. Ezen a téren nagy jelent séggel bí rt
§ az el re rögzí tett és bejelentett csúszó leértékelésre (crawling peg) való áttérés;
§ a valutakosár összetételének meghatározása.
A magyar gazdaság viszonylagos egészségessége és stabilitása az árfolyam-politika kapcsán a jegybank és a
költségvetési érdekek folyamatos konfrontációjához vezetnek; a vita alapja a csúszó leértékelés mértékének
csökkentése illetve pontosabban az, hogy a csökkentésre milyen mértékben és mikor kerüljön sor.
A kötelez  jegybanki tartalék, mint monetáris politikai eszköz, mindig polémia tárgyát képezte.
A vitatott pont éppen a kötelez vé tétele, mivel
§ a kötelez  jelleg a kereskedelmi bankok eredményességét rontja (a meghatározott források után alacsony

kamatot térí t a központi bank);
§ bankválság, befektet i pánik esetén a tartalék semmiféleképpen nem elég a betétek visszafizetéséhez.
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Az általános kötelez  tartalék mértéke183 Magyarországon 12% (speciális esetekben 4% illetve 0%).
A talán a legáltalánosabban használt faktor a kamatpolitika: azonban ezen belül is els dleges a jegybanki
alapkamat184. Vannak ugyanis a hitelpiacon olyan konstrukciók, amelyek az alapkamathoz vannak kötve és még
tágabb azon hitelek köre, amelyekre valamilyen közvetlen vagy közvetett módon hat ez a kamatforma (a
speciális hitelkonstrukciók szinte kivétel nélkül ilyenek).
A másik fontos és gyakran használt monetáris politikai eszközöknek a jegybanki nyí ltpiaci m veleteket lehet
tekinteni, mivel ezzel az értékpapí rmozgással mind a kamatszintet, mind a forgalomban lév  pénzmennyiséget
képes az MNB befolyásolni. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez egyre korlátozottabb lehet ség, mióta a bels
államadósság kezelése és az ezzel kapcsolatos állami értékpapí r-kibocsátás és kezelés külön szervezet révén
valósul meg (Államadósság Kezel  Központ; ÁKK).
A jegybank egyéb eszközei között emlí thetjük még a már emlí tett 1991. évi LX.tv. által meghatározott
rendkí vüli- illetve megel legezési hitelformátumot, amelyeket az különböztet meg egymástól, hogy az el bbi a
hitelintézetek számára-meghatározott esetekben- biztosí tható MNB forrást, mí g az utóbbi a Pénztárak
Garancia Alapja számára nyújtható MNB-hitelt jelenti. Ezenkí vül a központi bank, mint az állam bankja,
átmeneti likviditási hitelt nyújthat a költségvetés számára, azonban hangsúlyozni kell, hogy
§ ett l eltekintve az MNB a költségvetés számára hitelt már nem nyújthat (azaz a tankönyvekben emlí tett

állam bankja hitelezési funkció megsz nt);
§ a jegybank az államtól értékpapí rt már közvetlenül nem vásárolhat;
§ a költségvetés külföldi hitelfelvételét sem az MNB intézi –erre az ÁKK van felhatalmazva.
A közvetlen eszközök között kell mindenképpen megemlí teni a devizahatósági funkciót, amely napjainkra két
eljárási szabályra olvadt:
§ hitelintézet külföldi hitelfelvételéhez MNB bejelentési kötelezettséget í r el  a jogszabály; mí g
§ a hitelintézetek vagy más jogi személyek külföldi hitelnyújtásához és más jogi személy külföldi

hitelfelvételéhez MNB engedély szükséges.
Ez azt jelenti tehát, hogy a devizam veletek végzésére is feljogosí tott hitelintézetek Magyarországon csak
bejelentési kötelezettséggel tartoznak a bankok bankja felé, mí g a jelenlegi engedélyeztetési eljárás (ami
azonban nem jelent hosszadalmas és bonyolult folyamatot) alapvet en a nem hitelintézetek devizában történ
eladósodását kí vánják kontrollálni.
Magyarországon 1987 óta kétszint  (two tired) a bankrendszer, ami azt jelenti, hogy különválik egymástól a
jegybank, mint a bankok bankja (hatósági funkció) és a hitelintézeti szegmens, amelynek célja a piaci alapokon
történ  pénzügyi szolgáltatások nyújtása185. Az MNB szerepe  ebben a szisztémában a hitelintézetek
alapí tásának kontrollálása, engedélyezése, valamint m ködésüknek a folyamatos figyelemmel kí sérése.
A hatályos hitelintézeti törvény (Hip.) a szegmenst alapvet en két részre bontja:
(a) hitelintézetre; és
(b) pénzügyi vállalkozásra.
A hitelintézet abban különbözik a pénzügyi vállalkozástól, hogy a hitelintézet olyan pénzügyi intézmény, amely
betétet gy jthet és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytathat, azonban kizárólagosan jogosult
§ betét g jtésére, valamint saját t kéjét meghaladó mérték –bank által visszafizetésre vállalt kezesség

vagy bankgarancia nélkül-  visszafizetend  pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására;
§ pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására –ha törvény eltér en nem rendelkezik-;és
§ készpénz-helyettesí t  fizetési eszközök kibocsátására, ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására.
Az áttekinthet bb szemléltetés érdekében ábrázolom a magyar pénzügyi intézményi rendszer elméleti
struktúráját. A lenti ábra szerint a pénzügyi intézmény összefoglaló kategóriája felbontható
§ pénzügyi vállalkozás; és
§ hitelintézet

183 A kötelez  tartalék konkrét szabályozását az 1/1996.(PK.1.)MNB r. tartalmazza Magyarországon. A
tartalékolás történelmi hagyományát és banktörténeti el zményét a 3-5.fejezetben már bemutattam.

184 Ennek mértékét és változtatásának gyakoriságát is az MNB dönti el; jelenleg érvényes szintje: 16,5%.
185 A hitelintézeti szektor m ködését jelenleg Magyarországon a többször módosí tott 1996. évi CXII.tv.
szabályozza.
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kategóriájára. A hitelintézeteken belül megkülönböztethetjük a bankokat, szakosí tott hitelintézeteket és
szövetkezeti hitelintézetet. Ezek elkülöní tése a gyakorlatban elég szigorú, bár az egyes tevékenységek közötti
átfedés ill. a nem negedélyezett tevékenység végzésének szankcionálása nem t nik eléggé hatékonynak.
Ez az utóbbi (szövetkezeti) kategória pedig tovább bontható takarékszövetkezetre és hitelszövetkezetre. Az
egyes kategóriák egymástól a szükséges t ke mértékében és a végezhet  tevékenységi körben különböznek
egymástól. A pénzügyi szolgáltatások teljes körére egyedül a bankok vannak feljogosí tva. A bankokat gyakran
szokás a szakosí tott hitelintézethez adekvátan kereskedelmi bankoknak is nevezni.

99. sz.ábra
Pénzügyi intézmények elméleti struktúrája

Vizsgáljuk meg, hogy mit tekinthetünk a bankok funkciójának:
§ a háztartások, vállalkozások és egyéb piaci szerepl k megtakarí tásainak akkumulálása;
§ az elfogadható szint  kockázattal terhelt hitelkereslet kielégí tése;
§ a bankokon belüli pénzteremtés; és
§ egyéb pénzügyi szolgáltatások.
A szakirodalomban számos egyéb formája és csoportosí tása illetve megfogalmazása található a banki
funkcióknak, azonban nagyon leegyszer sí tve a lényeg a fenti négy pontba s rí thet .
A kétszint  bankrendszer 1987-ben történt létrehozatala óta a jogi szabályozásban is jelent s lépéseket tettünk
el re a nemzetközi gyakorlatban kialakult korszer  bankszabályozás kiépí tése érdekében. Az addig hatályos
szabályozás számos fontos alapelvet, alapfeltételt rögzí tett, ugyanakkor a hazai bankrendszer addigi fejlettségi
szintjéhez igazodóan, nem tartalmazta a biztonságos pénzintézeti tevékenységvégzés részletes szabályait.
Hiányoztak bel le a pénzintézetek fizet képességét meger sí t , a megfelel  céltartalékképzésre vonatkozó
szabályok, valamint kiegészí tésre szorultak a pénzintézeti tevékenység végzésének, engedélyezésének
feltételeire és az Állami Bankfelügyeletre vonatkozó rendelkezések is.
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy bankszabályozásunk 1991 el tt nagyon esetleges és heterogén volt; az egyes
banki tevékenységeket lényegében külön miniszteri, MT rendeletekkel, MNB rendeletekkel illetve közvetetten
nemzetközi egyezményekkel tartották jogi keretek között, mí g a szocializmus id szaka alatt a bankrendszer
funkciójából következ en meghatározó fontossága a hitelpolitikai irányelveknek (azaz a költségvetésnek) volt.
1991-ig a vállalkozói hitelezés önmagában egyáltalán nem is lett keretjogszabályba foglalva és 1989-ig
megmaradt a korlátozott bankpiaci verseny rögzí tettsége is a kereskedelmi banki jogkör rögzí tése miatt.
A magyar bankrendszer életében mérföldk nek számí tott az "1991.évi LXIX. törvény a
pénzintézetekr l és pénzintézeti tevékenységr l" cí m  jogszabály megalkotása. Meg kell jegyeznem
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ugyanakkor, hogy ez a jogszabály az adott fejlettségi szinten elfogadható volt ugyan, azonban számos
hiányossággal rendelkezett és els dlegesen
(a) védeni kí vánta  a betétet elhelyez k, a befektet k, a t kepiacon résztvev  versenytársak, a fogyasztók

valamint az egész nemzetgazdaság érdekeit; ebb l a szempontból inkább a befektet k védelmét szolgáló,
olyan keretjogszabályként lehet értelmezni, amely í rásos alapot ad a megtakarí tást elhelyez k
érdekvédelme érdekében (más kérdés természetesen, hogy a banki szerep bizalmi jellege miatt erre szükség
is van –az 1990-es évekig a banki pénzügyi kimutatások, mérlegek egyáltalán nem jelentek meg publikus
formában);

(b) igyekezett el segí teni, hogy a pénz- és t kepiacra illetve a bankpiacra olyan szerepl k léphessenek csak be,
amelyekt l reálisan elvárható, hogy hosszútávon stabilan és sikeresen fognak tevékenykedni, csak ésszer
kockázatokat vállalnak és fizet képességük érdekében mindig rendelkeznek tartalékokkal (prudencia);
ebb l a szempontból viszont els dlegesen olyan keretszabályként értékelhet , amely az egyes pénzintézetek
tevékenységi körét és m ködési feltételeit illetve piacra jutását határozza meg (emlékeztetnék arra, hogy a
hazai bankrendszer legnagyobb problémájaként már a korábbiakban is azt tartottam, hogy a bankalapí tás
lényegi és effektí v szabályozásának hiányában lehet ség volt az én szóhasználatomban
bankkezdeményezések kialakulására, majd ezek szakosí tott pénzintézetekké való átalakulására is, ily
módon mintegy id zí tett látens válsággeneráló tényez ket engedve a bankszektorba; amennyiben azonban
a szocialista vagy tervirányí tási id szak bankfunkciójának logikájából indulunk ki, akkor ez a szempont
értelemszer en nem lehetett meghatározó).

A jelen dolgozat banktörténeti vázlatának egyik meglep  hipotézise éppen az volt, hogy a magyar
bankrendszer –bármekkora is volt és bármilyen szerep  aktorokból is tev dött össze- a központi
tervirányí tás id szaka alatt magasabb hitelaktivitást mutatott, mint azt a szakmai közvélemény által
eddig publikáltak sejtetni engedték. Ez azonban alapvet  összefüggésbe hozható a bankszabályozással és a
jogi környezettel illetve pontosabban fogalmazva annak hiányával: az adott társadalmi determinációk között,
amikor a banki hitelezés felváltotta illetve növekv  mértékben társult az állami különböz  formájú t ke- és
alapjuttatásokhoz, a banki aktivitás növekedése mellett nem volt hitelkockázati tényez .
Ugyanakkor az új törvény (továbbiakban: Pit) törekedett arra, hogy a kor feltételeinek és kihí vásainak adekvát
módon rugalmas kereteket adjon a pénzintézeti tevékenységet végz k számára és ezzel lehet vé tegye a
hatékony pénzintézeti szolgáltatások b vülését és az innovációt.
A törvény a hazai pénz és t kepiac fejlettségét alapul véve figyelembe vette a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság
(BIS) ajánlásait, illetve már ekkor átvette az Európai Közösség bizonyos bankbiztonsági szabályait, vagy
legalábbis igyekezett azokhoz közelí teni. A jogi szabályozás még egy lényeges újí tását érdemes megemlí teni:
Felismerte, hogy szükség van az akkor immár három éve létez  Állami Bankfelügyelet (ÁBF) feladat- és
hatáskörének részletesebb szabályozására, az eszközrendszer b ví tésére, valamint a Bankfelügyelet
függetlenségének növelésére. Ezen túlmen en  a gazdaságra széleskör en kiható bankfelügyeleti normák,
illetve intézkedések megalapozottságának el segí tése érdekében egy szakmai testület jött létre, Bankfelügyeleti
Bizottság elnevezéssel (emlí tettem, hogy az 1990-es évek második felének általam kedvez nek í télt változása
az angol good banking elvéhez és gyakorlatához hasonlóan a magyar banketikai kódexek egyre nagyobb
számban való megalkotása).
Más kérdés és vita tárgyát képezheti, hogy ezek tevékenysége mennyire tekinthet  hatékonynak illetve mekkora
visszatartó er t jelent ez a bankvezetés szemében –eddig ugyanis akár a Postabank Rt. akár a többi bankbotrány
esetében pregnánsan megmutatkozott a felügyelet bizonytalansága illetve a szankciók sz kössége és
elégtelensége (meggy désem ugyanakkor, hogy egy bankrendszeren belül nem a szabályozottság és
szankcionáltság az els dleges prudens m ködési faktor, hanem a banktulajdonosok, a tulajdonosi érdekeltség és
a megfelel  bankkultúra kialakulása, rögzülése; ebb l a szempontból kedvez , hogy szilárd normákkal és
kultúrával rendelkez  tulajdonosok jelentek meg a bankpiacon és ezzel megtörtént jelent s mértékben a staff
szelektálódása is).
Két évvel a törvény hatálybalépése után, a számviteli- és a cs dtörvény normái és e törvényekre épül
információk felszí nre hozták a pénzintézetek ügyfeleinek és a pénzintézeti rendszer túlnyomó hányadának
problémáit. A reálgazdaság évek óta tartó visszaesése, majd stagnálása a pénzintézetek adósainak, illetve
egyéb ügyfeleinek helyzetén keresztül tükröz dött az egyes bankok helyzetében.
A legjellemz bb hiányosságok a következ  területeken jelentkeztek:
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• A pénzintézetek, a felügyeletet ellátó intézmények sok esetben az összehasonlí tásra  alkalmatlan,
bizonytalan, nehezen hozzáférhet  információk birtokában voltak kénytelenek tevékenykedni. Számos
helyen hiányoztak az informatikai, irányí tási rendszerek, és késett a pénzintézeti rendszer egészének

ködése szempontjából alapvet  jelent sé  standardok és normák illetve etikai keretek beállí tása is.
• Folyamatosan változott a szabályozás; a felügyeleti szervek filozófiája és gyakorlata eltér  volt, hiányoztak

a megfelel  szakmai ismeretekkel, nyelvtudással rendelkez  szakemberek.
A cél azonban dekraláltan továbbra is az ügyfelek bizalmának meg rzése ill. meger sí tése volt. Ehhez tartozott
hozzá a bankkonszolidáció és a banki válságok megel zésére illetve kockázatának eliminálására szolgáló
komplex rendszer közvetlen és közvetett elemeinek összehangolt fejlesztése, annak érdekében, hogy a bankok
inszolvenciája elkerülhet  legyen. Ugyancsak lényeges volt az is, hogy amennyiben az inszolvencia mégis
bekövetkezne, annak kedvez tlen hatása csökkenthet  legyen.

A keretjogszabály változtatása szolgálta azt is, hogy az ÁBF nagyobb hatékonysággal legyen képes a problémák
korai el rejelzésére, az esetleges preventí v beavatkozásra, a veszélyhelyzet megel zésére ill. megfelel
eszközöket kapjon a válságmenedzselés segí tésére is. Az 1990-es évek bankválságai meggy désem szerint
jól jelzik, hogy a felügyelet nagyon kevéssé hatékony és preventí v kockázatkezelésre nem alkalmas.

Ezen a látens hiányosságon (amely látensségét nagyon jól megfigyelhetjük a banktörténet végigkövetésén:
emlékezzünk vissza, hogy az els  kontrollfunkciót ellátó intézmény megalakí tására 1919-ben került sor (PK),
amikor a bankrendszer már explodális növekedési szakaszában volt és amikor már majdnem 70 éve aktí v
bankpiacról beszélhetünk; ugyanakkor pedig a felügyeleti szisztéma igazából nem is volt kitéve a preventí v
hatékonyság próbájának, mivel a banktörténeti válságpontok igazából a bankrendszeren kí vüli tényez knek
tudhatók be; mindössze két alkalommal beszélhetünk olyan válságról, amikor a bankfelügyeleti vagy
bankkontroll-rendszer szerepe szerint lehet séget adhatott volna a megel zésre: az 1873-az válság és az 1930-
35-ös bankválságok idején, hiszen ekkor pontosan a bankalapí tások nem megfelel  szabályozottsága volt az
egyik oka a problémáknak) vélhet en nagy változást fog eredményezni az ebben a  fejezetben elemzett
jogharmonizáció keretén belül a felügyeleti szabályozás EU-konformitásának a létrehozása és biztosí tása. A
Pit. hatálybalépését követ en az ÁBF rendszeresen gy jtötte és elemezte azokat az eseteket, amelyeknél a
törvény rendelkezései miatt értelmezések, állásfoglalások kiadása vált szükségessé (ezek pedig elég nagy
tételszámot jelentettek). Ugyancsak rendszeresen elemezte az ÁBF a törvény alkalmazása során szerzett
tapasztalatait is. Túlnyomórészt ezek az elemzések szolgáltak aztán alapul a törvénymódosí tásra vonatkozó
javaslatnak, mely a jogszabály jobb alkalmazhatóságát volt hivatott el segí teni. A módosí tási javaslatok
jelent s része a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott, az óvatos banktevékenységre és bankfelügyeletre
vonatkozó szabályrendszernek az adott piaci fejleményeknek és környezetnek adekvát és rugalmas módon
történ  igazí tását célozza. Szükségessé vált ugyanakkor  az óvatos pénzintézeti tevékenység és a banki
kockázatfedezés törvényi szint  szabályozásán túl a válsághelyzet, a cs deljárás és a felszámolási eljárás
szabályainak részletes megállapí tása a teljes bankszektor rendszerszemlélet  kezelésének módjával. Ez egyet
jelentett azzal, hogy az állam magára vállalta a hatékony utólagos válságkezelést, ezzel egyúttal biztosí totta
azt is, hogy legalábbis hivatalosan a több piaci szerepl  ne viselje annak terheit illetve a válság továbbterjedését
lehet leg minél hamarabb meg lehessen akadályozni.

Végeredményben az 1993-ban megvalósí tott törvénymódosí tást a még folyamatban lév
bankkonszolidáció, a bankválságok, valamint az 1991-es hatálybalépés óta eltelt gazdasági változások,
események,  felügyeleti tapasztalatok is szükségessé tették.

1994-ben az el bbiekben felsorolt tényez k által determináltnál kisebb lélegzet  jogszabályi módosí tás történt,
amit megí télésem szerint lényegében a bankrendszer akkor folyó konszolidációjának teljessé tétele illetve zárt
komplex rendszerré képezése tett szükségessé.  Kisebb változtatások történtek pl. az adóskonszolidáció
elhúzódása miatt a jogszabály által biztosí tott határid  meghosszabbí tása, egy a banki vezet kre,
topmenedzsmentre vonatkozó szabály beillesztése, az állam szavazati jogának az érintett pénzintézetek
közgy lésén korlátozó rendelkezés hatályon kí vül helyezése.
1997. január 1-jén immár EU-konform módon hitelintézeti törvény néven lépett hatályba az újabb, most már
sokkal átfogóbb  módosí tás. Az 1990-es évek pregnánsan jelezték, hogy a magyar bankrendszerben is
kulcskérdéssé vált a pénz - és t kepiac fejlettségi szintje, a gazdaság szerepl inek finanszí rozása,  a piac
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résztvev inek felügyelete. E folyamat kiemelt résztvev i a hitelintézetek és ezen belül a kereskedelmi bankok,
amelyek az általuk gy jtött források leghatékonyabb kihelyezésével segí tik el  a gazdaság fejl dését.  Ebben a
tekintetben az 1991. évi LXIX. törvény jól töltötte ugyan be a szerepét és korszer en szabályozta  a pénzügyi
szektor e fontos területét, azonban számos területen akadályozta a bankszektor fejl dését és nem is volt EU-
konformnak tekinthet  (gondoljunk egyszer en csak olyan szempontokra, mint a nem megfelel  terminológia
alkalmazása az egyes piaci aktorokra, az európai szinthez messze elmaradó bankalapí tási t kemennyiség vagy
a tartalék-el í rások szabályozása). Az 1997. január 1-jén hatályba lépett hitelintézeti törvény megalkotását két
kiemelt szempont indokolta:
(a) egyrészt a pénzügyi intermediációt szolgáló intézményrendszer az 1990-es években jelent s és sokrét

változáson ment keresztül, részben követte a nemzetközi gyakorlatot;
(b) másrészt az új szabályozás elébe kí vánt menni a jogharmonizációnak és az EU-hoz való csatlakozást

kí vánta el segí teni illetve gördülékenyebbé tenni.
Az új törvény a jogharmonizációs program részét képezi, í gy figyelembe veszi  az Európai Közösségek
jogának a hitelintézeti szabályozás területén hatályban lév  direktí váit.
A törvényalkotók szándéka szerint az új jogszabály megteremtheti a Magyarországon engedélyezett
hitelintézetek jogi alapjait, egységes versenyhelyzetet kialakí tva a hazai és a külföldi hitelintézetek között.186 A
jelenleg is érvényes (bár többször is módosí tott) törvényszöveg fogalomrendszere követi az EU által kialakí tott
definí ciókat, mind az intézménytí pusok, mind a szolgáltatói tevékenységek vonatkozásában. Az EU-ban
használatos szabályozási rendszer  átvételével remélhet leg folyamatosan megtörténik majd azoknak a korszer
szabályozási eszközöknek a gyakorlati implikálása is, amelyek a pénzügyi intézmények biztonságos,
kockázatkezel  és prudenciális tevékenységének alapjait képezik. 187

A hazai bankrendszer szempontjából nem mellékes kérdés, hogy milyen jogszabályi környezetre
számí that a csatlakozást követ en. Ezt viszonylag könnyen lehet definiálni, mivel az EU bankdirektí vái
Magyarországon is publikusak szakmai körökben. Miel tt azonban a legfontosabb uniós bankdirektí vákat
ismertetném, megí télésem szerint célszer  lenne tisztázni az egységes pénzügyi térség fogalmát, hiszen a
jogharmonizáció, az Uniós bankdirektí vák átvétele végs  soron ezen egységes pénzügyi térség létrehozását
szolgálják:
(a) az EU állampolgárok illetve a társaságok szempontjából ez azt jelenti, hogy banki megtakarí tásaikat

illetve befektetéseiket bármelyik tagországban szabadon helyezhetik el a legváltozatosabb
engedélyezett (standardizált) formákban, bármely tagországban nyithatnak és vezettethetnek bankszámlát,
igényelhetnek hiteleket, köthetnek biztosí tásokat;

(b) a kereskedelmi bankok és alternatí v pénzügyi szolgáltatók szempontjából azt jelenti, hogy bárhol
letelepedhetnek, azaz leányvállalatot, fiókot, képviseletet nyithatnak;

(c) az értékpapí rok bármely tagország t zsdéjére kibocsáthatók (standardizált piaci szabályok és feltételek
mellett), forgalmazhatók és az értékpapí r vásárlás sem lesz az egyes tagországok piacához kötve, hanem ez
a terület is liberalizálásra kerül - tehát mind a t ke, mind a pénzügyi szolgáltatások az EU-n belül csaknem
olyan szabadon áramolhatnak, mintha annak nem lennének bels , nemzeti határai.

Ezek után vegyük sorra az egyes meghatározó EU bankdirektí vákat, melyekre a magyar bankrendszer
szerepl inek figyelemmel kell lenniük középtávon:
(a) A Tanács 77/780/EEC irányelve (Els  banki direktí va). Az EU jogharmonizációs folyamatának els  fontos

eleme, amely a hitelintézetek alapí tásával és ködésével kapcsolatos jogszabályok, eljárási
rendelkezések összehangolásáról, a betételfogadás és a hitelnyújtás szabályairól, az engedélyezés alapvet
feltételeir l szól. A direktí va el í rásainak következtében az EU-tagországok hitelintézetei számára

186 Emlékeztetek rá, hogy a bankrendszer jogszabályi kontrollálása és egyáltalán a szabályozás nagyon nagy
hiányossága volt a hazai bankrendszernek. Ilyen átfogó szabályozásra volt ugyan kí sérlet, azonban teljes kör
megvalósí tásra a magyar banktörténet teljes eddigi történetét figyelembe véve el ször ekkor történik meg.
Természetes, hogy egy ennyire átfogó szabályozás tartalmaz hibákat és folyamatosan fejleszteni szükséges, de
legalább megfelel  alapot és identitást biztosí t.

187 Az utolsó módosí tásra az 1997. évi CLVIII. törvény keretében került sor. Ezt  leginkább az OECD felé
vállalt kötelezettségünk tette szükségessé, miszerint ett l az évt l kezdve engedélyeznünk kell külföldi
hitelintézeteknek, hogy Magyarországon fiókintézetet m ködtessenek.
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elhárultak a más tagországban történ  leányintézmények  és fiókok alapí tásának akadályai.  Ezen
túlmen en a direktí va lefektette a hitelintézetek engedélyezésének és felügyeletének legfontosabb
szabályait, továbbá bevezette azt az elvet, hogy az egyes hitelintézetek felügyeletét az anyaország illetékes
hatósága lássa el. Ezt a hazai ország ellen rzésének elvének nevezik (principle of home country control).
A hazai ország elve nem alkalmazható  azonban olyan esetekben, amikor a külföldön tevékenyked  bank
olyan tevékenységet kí ván végezni, melyre nézve az anyaországa nem tartalmaz szabályzatot: ekkor a
fogadó ország bankfelügyeleti elvei szerint kénytelen ezt a tevékenységet végezni (más kérdés, hogy ezen is
közelí teni kell a szabályozást és a végs  cél ezek standardizáltságának megteremtése). Ez a banki
direktí va adja meg a hitelintézet definí cióját: európai jogszabályok alapján tehát hitelintézet az olyan
vállalkozás, amelynek üzleti tevékenysége abból áll, hogy a közönségt l betéteket vagy más
visszafizetend  pénzeszközöket fogad el és saját számlájára(!) hiteleket nyújt.

Ezzel szemben pénzintézet minden  pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amely nem hitelintézet.
A pénzintézet tehát nem helyezheti ki ügyfelei betéteit és nem nyújthat hiteleket. Mindig figyelni kell tehát arra,
hogy  az EU szabály alanya hitelintézet vagy pénzintézet.
Az els banki direktí vát minden tagország beépí tett jogrendjébe. Hatásköre nem vonatkozik a központi
bankokra, az elszámoló házakra és még néhány, tételesen felsorolt speciális pénzügyi intézményre.
A magyar jogban hitelintézetnek nevezik azt a pénzügyi intézményt, amely betétet gy jt, és egyéb pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet végez.
Kizárólag hitelintézet jogosult tehát betét gy jtésére, valamint - a pénzintézeti saját t kéjét meghaladó
mértékben- más visszafizetend  forrás (pénzeszköz) nyilvánosságtól való elfogadására, továbbá - ha törvény
eltér en nem rendelkezik - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A saját számlára történ  hitelnyújtás tehát
nem szerepel a hitelintézet definí ciójában a Hpt. szerint.
Az EU irányelvekkel összhangban azonban a Hpt. sem terjed ki  az  MNB-re, az  elszámolóházra (KELER) és
néhány egyéb pénzügyi intézményre. El í rja ugyanakkor, hogy hitelintézeti tevékenységet csak a hatóságok
által erre felhatalmazott intézmény végezhet. Ennek el feltétele, hogy:
§ a hitelintézetnek elkülöní tett saját t kéje legyen;
§ ez a saját t ke feleljen meg bizonyos minimum-követelményeknek;
§ legalább két, jó hí rnévnek örvend , tapasztalt vezet  irányí tsa a pénzintézetet.

Ez utóbbi normarész rendkí vül fontos Magyarországon, mint azt már korábban a bankkultúrális
institúciók hazai állapotánál jeleztem. Félek azonban attól, hogy igazából még olyan, tartalommal meg nem
töltött kategóriáról van szó, amely csak megfelel  hozzáállás esetén lehet hatással a bankrendszerünkre. A Hpt.
alapján a hitelintézet alapí tásának engedélyezése két lépcs ben történik, amelyre kizárólag az ÁPTF jogosult.
A direktí vával összhangban  a magyar jogszabály is megköveteli  a fentiek teljesülését, bár a vezet  beosztású
személyekre vonatkozóan nem EU-konform el í rásokat is tartalmaz.188 A banki direktí va tiltotta, hogy a
tagországok a m ködés engedélyezésekor a piac igényeit figyelembe véve járjanak el, vagyis arra hivatkozva
utasí tsák el az engedély megadását, hogy például náluk nincs szükség további bankokra. Ez az irányelv még
megengedi, hogy a fogadó ország hatóságai ugyanolyan kritériumokat állapí tsanak meg ezen bankfiókok
számára, mint amilyeneket  a fogadó ország (host country principle) saját hitelintézetei számára el í r.
A másik tagállamban történ  fiókalapí táshoz tehát ekkor még továbbra is kellett a fogadó ország hatóságainak
beleegyezése. Kit zték azonban a célt, hogy a következ  lépésben valamennyi azonos tí pusú hitelintézetre
egységes engedélyezési szabályokat dolgoznak ki. Szintén el í rásra került, hogy az egyes tagországok
felügyeleti hatóságai jobban m ködjenek együtt, els sorban a hitelintézet vezet ségét és tulajdonosi struktúráját
érint  információcsere terén. Az irányelv el í rja, hogy azon hitelintézetek fiókjai számára, melyek székhelye
az EU-n kí vül van, a tagállamok nem alkalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek e fiókokat a Közösségben
székhellyel bí ró hitelintézetek fiókjainál kedvez bb helyzetbe juttatják.
A Hpt. 224.§-a alapján (törvénymódosí tás) Magyarországon külföldi székhely  hitelintézet bankfiókot nem
nyithatott. Az 1997. évi CLVIII. tv. módosí tás révén ezt a paragrafust hatályon kí vül helyezte (a külföldiek
fióknyitásáról egy másik pontban részletesebben fogok szólni).

188 Megjegyzem, hogy jelen doktori értekezés lezárása 1999. októberében történt, ezért az akkori állapotokat
tükrözi.
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(b) A Tanács szavatoló t kér l szóló 89/299/EEC irányelve. Az irányelv 1993. január 1-jét l hatályos, a
hitelintézetek szavatoló t kéjének elemeit határozza meg. A szavatoló t ke a szolvencia (t kemegfelelési)
arányszám számlálója és azokat a bels  és küls  t keelemeket tartalmazza, amelyek egy hitelintézet
számára tartósan rendelkezésre állnak az esetleges veszteségek fedezésére. Az alapvet  és a járulékos

keelemek arányára kétféle el í rást tartalmaz:
§ a járulékos t keelemek összege nem lehet nagyobb az alapvet  t keelemek összegénél;
§ a t kepótlási kötelezettség (capital funds) és a kumulatí v els bbségi részvények  (alárendelt

kölcsönt ke) együttes összege nem haladhatja meg az alapvet  t keelemek összegét.
Megjegyezném, hogy Magyarországon a szavatoló t ke számí tásánál még mindig metodológiai eltérés
mutatkozik: bár a járulékos t keelemeket szintén csak olyan mértékig lehet figyelembe venni, amí g azok nem
érik el az alapvet  t keelemek összegét, azonban a jogi keretszabály kevésbé volt szigorú az alárendelt
kölcsönt két illet en, ugyanis ezt a tételt az EU irányelv 50%-ával szemben  az alapvet keelemek 100%-áig
lehetett beszámí tani a szavatoló t kébe189.
1997. január 1-jét l a szavatoló t ke - az EU direktí vával összhangban új t keelemmel b vült, ugyanis a
járulékos t keelemek között az ún. értékelési tartalék is figyelembe vehet . 1998-tól pedig megjelent az ún.
kiegészí t  alárendelt kölcsönt keelem is (26.sz.táblázat).
Az EU keretjogszabály alapján a teljes szavatoló t két tehát úgy számí thatjuk ki, hogy az alapvet  és a
járulékos t keelemek összegéb l levonjuk a következ ket tételeket:
§ más pénzügyi intézményben lév  10% feletti érdekeltséget és alárendelt kölcsönt két, valamint
§ más pénzügyi intézményben lév  10% alatti érdekeltségnek és alárendelt kölcsönt kének azt a részét,

amely meghaladja a hitelintézet saját t kéjének 10%-át.
Magyarországon ugyanakkor a szavatoló t ke számí tása során az alapvet  t keelemek együttes összegé l kell
levonni:
§ a jegyzett t ke  be nem fizetett összegét;
§ az immateriális javak értékét;
§ a visszavásárolt saját részvény értékét;
§ más pénzügyi intézménybe, biztosí tóba, illetve befektetési vállalkozásba pénzbeli vagy nem pénzbeli

hozzájárulásként befizetett összeget;
§ más pénzügyi intézmény, illetve befektetési vállalkozás részére nyújtott alárendelt kölcsönt két;
§ a kockázati céltartalék hiányát; valamint
§ az évközi negatí v eredményt.

26. sz. táblázat

Mint látható, a magyar hitelintézeti szabályozás több területen - például a fenti mutatószámí tás során-
szigorúbb szabályozást valósí tott meg, ami egyben azt jelenti, hogy egy kevésbé fejlett bankrendszer
túlteljesí tette  a banki jogharmonizáció során etalonként szolgáló szabályozást.
(c) A Tanács fizet képességi arányszámról szóló 89/647/EEC irányelve. Fizet képességr l szóló direktí va

minden bizonnyal a bankfelügyeleti tevékenységek harmonizációjának egyik legfontosabb eleme. A
szabályozás célja a betétesek és a befektet k védelme, illetve a bankrendszer stabilitásának meger sí tése.

189 1998.január 1- l az alárendelt kölcsönt ke szavatoló t kébe beszámí tható összege nálunk sem lehet 100%.
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Az irányelv egységes elvet fektet le a bankok prudens m ködésének felügyeletére vonatkozóan és bevezeti
a fizet képességi arányszám (solvency ratio) fogalmát, melyet úgy kapunk, hogy a hitelintézet szavatoló
t kéjét elosztjuk a kockázat szerint súlyozott mérleg- és mérleg alatti tételek összegével.

A t kemegfelelési mutató meghatározásánál a bankok m ködésére vonatkozó adatokat vették figyelembe
egészen 1981-ig visszamen leg. Ezek alapján jutottak a törvényhozók arra a következtetésre, hogy a
hitelintézetek biztonságos m ködéséhez legalább 8%-os t kemegfelelési mutató elérése szükséges.
A bankok tehát folyamatosan kötelesek ezt az értéket megtartani, megengedve, hogy egyes tagállamok
felügyeletei ennél szigorúbb követelményeket állapí tsanak meg. A hitelintézetnek Magyarországon is legalább
8%-os  t kemegfelelési mutatót kell folyamatosan fenntartania.190 Az EU-direktí va szerint ez az érték kötelez ,
átmeneti intézkedésként azonban azok a bankok, amelyek hányadosa ezt nem éri el, lehet séget kaptak arra,
hogy intézkedési tervet készí tsenek, miképpen kí vánják a fizet képességi mutatóra vonatkozó követelményt
teljesí teni.191 A mérleg eszköztételeinek súlyozására  öt ügyfélkockázati kategóriát állapí tottak meg, tételesen
felsorolva, hogy mely tételek melyik kategóriába sorolandók. Az egyes mérlegtételeket a kategóriáknak
megfelel   (0, 10, 20, 50 és 100%) súlyokkal megszorozva kapjuk a t kemegfelelési mutató nevez jének egyik
tagját. A mérlegen kí vüli tételek súlyozása két lépcs ben történik. El ször az egyes tételeket különböz
kockázati csoportokba kell sorolni, melyekhez különbö  súlyok tartoznak:

27.sz.táblázat

A mérlegen kí vüli tételek súlyozásának második lépcs jében az ügyfél kockázata alapján ismét súlyozni kell a
tételeket, és í gy kapjuk a fizet képességi arányszám nevez jének mérlegen kí vüli tételekre vonatkozó tagját.
(d) Az EK betétbiztosí tásról szóló 94/19/EK irányelve. Az irányelvet 1994. május 30-án fogadta el az Európa

Parlament. Az irányelv minden tagország számára kötelez vé teszi  egy betétbiztosí tási alap létrehozását,
és el í rja, hogy a hitelintézetek kötelesek csatlakozni hozzá. A tagállamok nagy részében már korábban is

ködtek betétbiztosí tási rendszerek, bár az intézményi megoldásokban és a biztosí tási összegekben
jelent s eltérés mutatkozott. Ennek ellenére az EU-direktí va 20.000 ECU-ben határozta meg a betétek
minimális fedezettségét, ugyanakkor megengedi, hogy azok a tagállamok, amelyekben ennél alacsonyabb a
biztosí tási összeg 1999-ig érjék el ezt a szintet, de addig is legalább 15.000 ECU biztosí tást nyújtsanak. A
direktí va lehet séget ad arra is, hogy a betéteket ne teljes mértékben biztosí tsák, de kiköti, hogy a
fedezettségnek ebben az esetben is legalább 90%-nak kell lennie. Az önrész tehát legfeljebb 10% lehet.

Magyarországon minden hitelintézet köteles az OBA-hoz (Országos Betétbiztosí tási Alap) csatlakozni,
amely eredetileg 1 millió forintig garantálja a névre szóló betéteket; az önrész aránya 0%. A jelenlegi  1
millió forintos határ 100 %-kal való megemelése számí tások szerint 10 %-os többletköltséget jelentene az Alap
számára, ugyanakkor az ún. anonim betétekre továbbra sem kí vánják a védelmet kiterjeszteni. Jelenleg az OBA
feltölt döttsége 14 milliárd forint volt, ami a bankoknál akkor elhelyezett betétek 0,5%-át jelentette arányában
vizsgálva a befizetéseket.
Ennek fokozatos növelése minél el bb szükséges volna, ám ez az arány a fejlettebb bank- és betétbiztosí tási
rendszerrel rendelkez  országokban sem több 1-1,5 %-nál. Más kérdés ugyanakkor, hogy az 1990-es évek
közepe óta látszik, hogy az OBA egyszer en nem képes egy viszonylag nagyobb volumen  betétesi kifizetést
sem lebonyolí tani, a tag kereskedelmi bankok pedig er teljes ellenállást fejtenek ki a pótbefizetések teljesí tése

190 Láthattuk, hogy Lengyelországban ennek ellenére 12%-ig történt a felt késí tés.
191 Megjegyezném, hogy a banki mérlegstruktúra eszközeinek kockázati súlyozása csak a hitelezési kockázatot

veszi figyelembe, vagyis aszerint súlyozza az egyes tételeket, hogy mekkora a valószí n sége a visszafizetésnek.
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terén (igazságtalannak találják, hogy az állami felszámolási feladatok mellett a jól gazdálkodó jó hí rnev
bankpiaci szerepl knek kelljen állni a felel tlenül gazdálkodók által felhalmozott veszteségeket; másrészr l a
Postabank Rt. körüli válság tapasztalatai azt jelzik hogy az egyes konzervatí vabb üzletpolitikát folytató bankok
megfelel en aktí v marketingtevékenységet folytatva a konkurencia vesztéb l profitálhatnak is).
Minden külföldön létrehozott bankfiók annak az országnak a betétbiztosí tási rendszeréhez tartozik, amelyben
az anyabank székhelye található.
Amennyiben azonban az anyaország betétbiztosí tási rendszere által nyújtott biztosí tás mind mértékben, mind a
fedezettség fokában meghaladja a befogadó ország rendszerét, akkor 1999. december 31-ig a befogadó ország
által nyújtott alacsonyabb biztosí tási mérték alkalmazandó. A megenged  direktí va ugyanakkor lehet séget
nyújt arra is, hogy amennyiben az (home country principle) anyaország betétbiztosí tási rendszere alacsonyabb
fokú védettséget nyújt a betéteseknek, mint a fogadó ország, akkor a bankfiók önkéntes alapon csatlakozhat a
fogadó ország nagyobb biztosí tást nyújtó rendszeréhez.
(e) A Tanács pénzmosásról szóló 91/308/EEC irányelve. Miután az Európa Parlament megvitatta a pénzmosás

megel zésér l szóló direktí vát, azt 1991. júniusában az Európai Közösség tagállamainak miniszterei
elfogadták. Ebben az esetben egy kötelez  er vel bí ró jogszabályról van szó, amely kötelezi a tagállamokat
arra, hogy egy bizonyos el re meghatározott határid  el tt a szabályokat saját jogrendszerükbe átültessék.
Amennyiben a tagállamok ezen határid s kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az EK bizottság eljárást
kezdeményezhet ellenük az EK bí rósága el tt. A Direktí va három alapvet  célt fogalmaz meg:
§ a legfontosabb cél a maffiaellenes törekvések keretén belül megakadályozni, hogy az egységes piac

által kí nált el nyöket kihasználva olyan pénzmosási tranzakciókat hajtsanak végre, amelyek jelent sen
veszélyeztetnék az EU pénzügyi rendszerének integritását és stabilitását;

§ a második meghatározó cél annak megakadályozása, hogy a tagállamok a pénzmosás elleni küzdelem
során az egységes piaccal össze nem egyeztethet  lépéseket tegyenek;

§ harmadik cél, hogy az EU saját kompetenciáján belül hozzájáruljon a szervezett b nözés elleni
küzdelemhez, ezen belül is a kábí tószer-kereskedelem elleni er feszí tésekhez.

A fenti Direktí va tehát a pénzintézeti rendszer teljes egészét lefedi foglalkozik a bankokkal,
takarékpénztárakkal, biztosí tó intézetekkel, értékpapí r-keresked  cégekkel, lí zingcégekkel, hitelkártya-
kibocsátókkal, pénzváltókkal.
Az EU bankszabályozással foglalkozó jogi rendelkezései közül eddig azokat vettem sorra, amelyek kötelez
vagy ajánló jelleggel  releváns információtartalommal bí rnak a magyar bankpiaci aktorok számára is.
Vannak azonban ennél jóval általánosabb szabályok illetve elvek is (melyeket normáknak nevezhetnénk a
legegyszer bben).

Ezek vázlatosan a következ k:
(a) Anonimitási szabály. Ez a szabály egyrészt azt í rja el , hogy nem nyithatók anonim számlák, nem

válthatók jeligés betétkönyvek, másrészt, hogy az alkalmi ügyfelek, akiknek egy-egy tranzakciója a 15.000
ECU-t meghaladja, csak önmaguk igazolása után léphetnek a pénzintézettel eredeti üzleti kapcsolatba.
Ugyancsak kötelez  a kedvezményezettek megnevezése, amennyiben az ügyfél nem saját javára jár el. A
Direktí va megfogalmazza a pénzintézetek számára, hogy az ügyfeleik azonosí tására szolgáló
dokumentumok másolati példányát meg kell rizniük, valamint a m veletekre vonatkozó adatokat,
bizonyí tékokat is nyilvántartásba kell venniük.
Ezek alapján kés bb, a b nügyi eljárás során az esemény rekonstruálható (az EU direktí vák alapján az
egységesed  piacot jelzi, hogy Svájcban és Ausztriában is fokozatosan halad el re a szabály
implementálása, pedig Európában Svájc a banktitok, mí g Ausztria az anonim betétek fellegvára volt).

(b) Due dilligence alapelve. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézeteknek nem szabad szemet hunyniuk akkor,
amikor olyan szokatlan tranzakcióval találják magukat szembe, amelyeknek legális volta legalábbis
megkérd jelezhet . Mivel valószí n sí thet , hogy az ilyen m veleteket pénzmosási célokra használhatják,
a pénzintézeteknek meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ezeket a tranzakciókat
alaposan megvizsgálják.

(c) A banktitok standardizálása. Értelemszer en mind a bankok, mind az ügyfelek számára a legalapvet bb
bizalmi kérdésr l van szó. A Direktí va fontosnak tartja a bank és a kliensek közötti bizalmi viszonyt,
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy amennyiben a társadalom fontos értékei és egyéb személyes érdekek
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kerülnek konfliktusba, a közérdeket szolgáló elvnek kell érvényre jutnia, és ennek megfelel en a banktitok
megtartásának kötelezettségét fel kell oldani. A banktitok feloldásánál garanciális szabályokkal biztosí tani
kell, hogy a bankszámlára vagy a bankm veletekre vonatkozó információkat csak az illetékes hatóságok
kaphassák meg, és az í gy nyert adatokat kizárólag a pénzmosási ügyben való nyomozás során
használhassák fel. A szabályozás nem tartalmazza a  definí cióját, aminek az az oka, hogy bármilyen
gyanús tranzakció-definí ció vagy tranzakció-lista szükségszer en nem lehetne teljes. Lehetetlen tekintettel
lenni mindazokra az új módozatokra, amelyeket a pénzmosók folyamatosan kitalálnak. Mindezek ellenére
készí tésekor szükségesnek tartották, hogy a tagállamok a pénzmosás sémáit ismertet  irányelveket
dolgozzanak ki, és ezekkel segí tsék a pénzintézeteiket. Ebben a pénzintézetek köre számára kötelez vé
teszi, hogy a pénzmosás felderí tésére és megel zésére hatásos bels  ellen rzési eljárásokat dolgozzanak
ki, valamint, hogy biztosí tsák alkalmazottaik részére a speciális képzési programokat.

A pénzmosás megel zésér l és megakadályozásáról szóló 1994.évi XXIV. törvényt a magyar bankrendszerre
is megalkották. Az Európa Tanács Konvenciójával összhangban a törvény el í rja minden 2.000 eFt
összeghatárt elér  vagy azt meghaladó készpénzes ügylet esetében a megbí zást adó ügyfél azonosí tását,
tekintet nélkül az ügylet pénznemére és arra, hogy a megbí zást magánszemély vagy szervezet adja-e.
Az EK direktí vához hasonlóan ügyfél-azonosí tási és bejelentési kötelezettséget í r el  a törvény, minden
pénzmosásra utaló gyanús adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén. 192 A pénzügyi szolgáltató szervezet
ezért köteles kijelölni saját intézményén belül azt a személyt, akinek a munkatársak megtehetik bejelentéseiket.
Az el í rt bejelentési kötelezettség elmulasztását elvileg a Btk. büntetni rendeli, még akkor is, ha a kötelezettek
e feladatnak gondatlanságból nem tesznek eleget, azonban ilyen esetre a törvény bevezetése óta még nem került
sor a magyar bankrendszerben.
Bátran állí thatjuk tehát, hogy a pénzmosás területén hivatalosan és a jogszabályok terén megtörtént a
jogharmonizáció, hiszen szinte teljesen beépí tettük jogrendünkbe az uniós jogszabályt. További feltételeket
igényel azonban a törvény el í rásainak hatékony végrehajtása. Ezalatt mind a szakmai felkészültséget, mind a
technikai felszereltséget értem.
(d) A Tanács 89/646/EEC irányelve (Második banki direktí va). Az EU országai felismerték, hogy az európai

integráció továbbfejlesztéséhez a pénzügyi szolgáltatások szabályozásában az addigiakhoz képest új
megközelí tésre van szükség. Ez az új megközelí tés az 1989-ben jóváhagyott Második Bankdirektí vában
nyilvánult meg, amihez a tagországoknak  1993-ig kellett bels  törvényi el í rásaikat harmonizálni.

Ez a jogszabály mind a hitelintézetek alapí tásával, mind pedig a banki szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban
alapvet  változásokat hozott az els  banki direktí vához képest.
Az irányelv magába foglalja újdonságként a kölcsönös elismerés (mutual recognition) elvét, amely szerint
mindazon termékek és szolgáltatások, amelyek végzésére az egyik tagország felügyeleti hatósága engedélyt ad,
szabadon nyújthatók a többi tagállamban is.
A kölcsönös elismerés elve megköveteli, hogy a tagországok felügyeleti hatóságai egységes elvek alapján
bí rálják el a hitelintézetek alapí tási kérelmét és a versenysemlegesség érdekében ugyanazon prudenciális
szabályokat alkalmazzák minden hitelintézetre. Az irányelv ugyanakkor rögzí ti azt is, hogy az engedély
megtagadható vagy visszavonható, ha felmerül a gyanú, hogy a hitelintézet azért választotta az illet  országot,
hogy megkerülje egy másik tagállam szigorúbb követelményeit. A fentiekb l közvetlenül következik, hogy a
hitelintézetek az ún. európai útlevél (Single European Passport) alapján anélkül nyithatnak fiókot, képviseletet
vagy nyújthatnak határokon átnyúló szolgáltatást egy másik EU-tagállamban, hogy a fogadó ország felügyeleti
hatóságaitól ehhez engedélyt kellene kérniük.
Ezek nem csupán sz ken vett banki szolgáltatások, hanem többek között az értékpapí r-kereskedelmi, portfólió-
kezelési és tanácsadási tevékenységre is kiterjednek.
Minden hitelintézeti fiókot az anyaország felügyeleti szervei ellen riznek (home country control) kivéve a
likviditási mutatók értékelését és preventí v illetve utólagos ellen rzését és monitoringját, melynek felügyelete
továbbra is a  fogadó ország hatóságainak felügyelete közé tartozik. Ezen kí vül különböz  statisztikai adatok
szolgáltatását kérheti a fogadó ország és tájékoztatni köteles az anyaország felügyeletét, ha bármilyen
rendellenességet észlel a bankfióknál.

192 Tapasztalataim  szerint azonban a szisztéma rutinm veletté vált és a bankalkalmazottaknál kétségessé válik
végrehajtása is.
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A hitelintézetek alapí tásához el í rt legfontosabb követelmények:
28.sz.táblázat

Magyarországon 1997. január 1-jét l bank alapí tásához a legkisebb jegyzett t ke összege 2 Mrd Ft,
szövetkezeti hitelintézet esetén 100 millió Ft, pénzügyi vállalkozás esetén pedig 20 millió Ft. 1998. január 1-
jét l kiegészült a Hpt. 9.§-a, miszerint külföldi hitelintézet fióktelepe legalább kétmilliárd forint dotációs

kével (anyabanktól juttatott alapt ke) létesí thet , amihez hozzáteszi az új törvény, hogy fiókok esetében a
jegyzett t ke alatt a dotációs t két kell érteni.
A második banki direktí va el í rja, hogy a hitelintézetek szavatoló t kéje nem eshet az alapí táshoz szükséges
legkisebb jegyzett t ke alá. A tulajdonszerzésre vonatkozóan az irányelv nem tartalmaz korlátozást, csak
tájékoztatási kötelezettséget í r el   a felügyelet irányába abban az esetben, ha a tulajdoni arány a 10, 20, 33 és
50%-os mértékek valamelyike fölé emelkedik vagy az emlí tett mérték alá csökken.
A magyar bankrendszert szabályozó Hpt., mint keretjogszabály alapján befolyásoló részesedés szerzése
hitelintézetben felügyeleti engedélyhez kötött és akkor is az ÁPTF- l kell engedélyt kérni, ha valamely
tulajdonos pénzügyi intézményben meglév  befolyásoló részesedését úgy kí vánja módosí tani, hogy tulajdonosi
részesedése vagy szavazati joga elérné a 15, 33, 50 vagy 75%-os határértéket.
További szigorú el í rás, hogy a hitelintézet jegyzett t kéjében egy tulajdonosnak sem lehet 15%-nál nagyobb
közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányada vagy ezt meghaladó szavazati joga. Ez alól kivételt képeznek más
hitelintézetek, biztosí tóintézetek továbbá egyes esetekben az OBA és az állam (amire a bankcs dök miatt
szükség is van). Ami a bankok tulajdonszerzését illeti más gazdasági társaságokban, az irányelv el í rja, hogy a
hitelintézet szavatoló t kéjének 15%-áig szerezhet befolyásoló részesedést egy olyan gazdasági társaságban,
ami  nem  hitelintézet és nem más pénzügyi intézmény összesen 60%-áig szerezhet befolyásoló részesedést a
fent emlí tett társaságokban. A fent emlí tett mértéket meghaladó tulajdonszerzés csak id legesen lehetséges és
csak az adott társaság pénzügyi helyzetének helyreállí tását (azaz kényszerhitel kiváltását) szolgálhatja.
Ugyanakkor hitelintézet más hitelintézetben, pénzügyi intézményben és biztosí tótársaságban korlátlan
arányban szerezhet tulajdonrészt.
A magyar szabályozás el í rásai ezen a téren ismételten csak túlteljesí tik az EU bankjogot. A szigorúság abban
nyilvánul meg, hogy mí g az EU-direktí va csak a befolyásoló részesedés megszerzésére vonatkozóan  állí t fel
korlátokat, a magyar törvény ugyanakkor mindenfajta közvetlen vagy közvetett  tulajdonszerzésre egyaránt
vonatkozik.
A jogszabályi forrás további el í rásai, hogy a hitelintézet a vállalkozás jegyzett t kéjének 51%-át meghaladó
közvetlen és közvetett tulajdoni  hányadot -néhány kivételt l eltekintve- egy vállalkozásban sem szerezhet. A
befektetési korlátok egy része azonban túlléphet  abban az esetben, ha a túllépés összegét a hitelintézet 100%-
ban fedezni tudja szavatoló t kével.
Abban megegyezik a Hpt. a második banki direktí va el í rásaival, hogy hitelintézet más hitelintézeten,
biztosí tó és befektetési társaságon kí vüli egyéb vállalkozásban meglév  befolyásoló részesedéseinek teljes
összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló t kéjének 60%-át193. Bár a fiókok alapí tása és a határokon
átnyúló szolgáltatások engedélyezése az anyaország bankfelügyeletének hatáskörébe tartozik, a hitelintézetek
leánybankjainak más tagállamban történ  alapí tásához továbbra is szükséges a fogadó ország hatóságainak
beleegyezése.
A magyar bankrendszer számára releváns információ, hogy  az EU-n kí vüli országokban bejegyzett
hitelintézetek továbbra is csak a fogadó ország hatóságainak engedélyével végezhetnek tevékenységet az Unión

193 E három mutatószám alkalmazásakor további magyar szigorí tás, hogy a tulajdoni hányad nagyságát netto
értéken kell számí tani 1998. január 1-jét l.
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belül. Az engedély elbí rálásánál figyelembe veszik, hogy a kérelmez  hitelintézet anyaországának hatóságai
milyen elbánásban részesí tik az EU hitelintézeteit hasonló esetben. Viszonosság hiányában megtagadhatják az
engedély kiadását. Az engedélyt megkapó bank azonban élvezheti az egyszeri  engedély el nyét, hiszen
engedélyével bármely tagországban m ködhet.
(e) A Tanács t kemegfelelésr l szóló 93/6/EEC irányelve. A kemegfelelésr l (capital adequacy) rendelkez

93/6/EEC számú direktí va az egyik legfiatalabb jogszabály, csupán 1996. január 1-jét l kell alkalmazni az
EU-tagállamokban. Az irányelv a befektetési intézményekre és a hitelintézetekre egyaránt vonatkozik,
célja, hogy az azonos tevékenységet végz  cégek számára egységes szabályokat í rjon el  a biztonságos

ködéshez szükséges t kekövetelményeket illet en. Meg kell jegyezni, hogy az eltérés a fizet képességi
arányszámról szóló direktí vához képest az, hogy mí g az csak a hitelezési kockázatra vonatkozóan í rt el
különböz  követelményeket, ez a jogszabály azonban a piaci kockázatok fedezetére helyezi a hangsúlyt. Az
irányelv el í rja, hogy mind az értékpapí r-keresked  cégek, mind a  bankok megfelel  t kével
rendelkezzenek az értékpapí r- veletekb l  ered  esetleges piaci kockázatok lefedésére, miközben a két
tí pusú intézmény közül egyik sem kerülhet versenyhátrányba a másikkal szemben. Ezáltal lépés történt a
funkcionális szabályozás irányába; lényege, hogy nem az a lényeges, milyen tevékenység végzésére kért
engedélyt eredetileg az intézmény, hanem az, hogy ténylegesen milyen üzletekben vesz részt.

A szabályozás lényeges újí tása volt, hogy a hagyományos banki tevékenységet kimutató banki mérleg
(banking book) mellett bevezetésre került az ún. kereskedelmi könyv (trading book), amely a rövid távú,
árfolyamnyereség céljából vásárolt értékpapí rokkal történ  kereskedelmet regisztrálja. A rövid távú
értékpapí r- veletek elkülöní tésére azért volt szükség, mert ezek a spekulációs céllal vásárolt eszközök nem
csak ügyfélkockázattal, hanem jelent s piaci kockázattal is bí rnak. Éppen ezért az univerzálisnak nevezett
bankoknak a kereskedelmi könyvben kimutatott ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat is megfelel  t kével kell
lefedniük.
A kereskedelmi könyvet abban az esetben nem kötelesek vezetni a hitelintézetek, ha a fent emlí tett eszközök
forgalma rendszerint nem haladja meg a teljes üzleti forgalom 5%-át, vagy a 15 millió ECU-t, és sohasem
haladja meg a teljes üzleti forgalom 6%-át vagy a 20 millió ECU-t.
A magyar bankrendszerben az univerzalitás nemes eszményére hivatkozva kerül bevezetésre a kereskedési
könyv, azonban annak leszabályozottsága még kí vánnivalókat hagy maga után (mint látható az a bankcs dökb l
is).

A fenti direktí va a piaci kockázatokat megkí sérli definiálni és az alábbi csoportokba sorolja:
§ pozí ciókockázat (position risk);
§ specifikus kockázat (a kibocsátóhoz kapcsolódó tényez knek betudható árfolyamváltozás);
§ általános kockázat (a piac egészét érint  kockázat);
§ ügyfél- és elszámolási kockázat (counterparty and settlement risk);
§ árfolyamkockázat (foreign exchange risk);
§ egyéb kockázatok (other risk).

A kockázati szorzók a lehetséges változások mértékének függvényében differenciáltak. A hosszabb lejáratú
kockázatoknál (pozí cióknál) magasabbak, mint a rövidebbeknél alacsonyabbak. Ugyancsak eltérést indukál a
valutanem is; ennek függvényében is  változik ezen tényez k nagysága: a koefficiensek 0 %-tól  12,5 %-ig
terjednek, a jellemz k azonban a 0 %-tól  5,25 %-ig terjed  szorzószámok lehetnek.
Az egyes intézmények a forgalomban lév  adósságpapí rok esetében a nyilvántartási valuták szerint kötelesek
csoportosí tani nettó pozí cióikat (a hosszú és rövid pozí ciójuk különbségét), továbbá valutánként külön-külön
kell meghatározniuk a pozí ciók általános és specifikus kockázatait. A kockázatokhoz tartozó t keszükségletet
az irányelvben megadott táblázatokból kapjuk. Az általános kockázat meghatározásához alapvet en kétféle
módszer alkalmazása lehetséges: lejárati alapú kockázati súlyozás (maturity based) vagy átlagos futamid
alapú kockázati súlyozás (duration based). A specifikus kockázat t keszükséglete az intézmény összesí tett
bruttó pozí ciójának (az összes nettó long és az összes nettó short pozí ció összegének) a 4%-a. Az általános
kockázat t keszükséglete  az összesí tett nettó pozí ció 8%-a.
A magyar gyakorlatban felmerülhet, hogy miért fontosak ezek az el í rások. Tévedésben vannak azonban azok,
akik ezt túlzott óvatosságnak és klasszikus banki értelemben vett konzervativizmusnak tekintik, hiszen a
jelen doktori értekezésemben a korábbi fejezeteimben megí télésem és reményeim szerint jól bemutattam, hogy
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a kereskedelmi bankjaink aktivitása a hitelezést, mint mér számot tekintve nem haladja meg átlagban
az 50%-ot; a fennmaradó hányad tételei között jelen vannak a származékos ügyletek, a derivatí vák
adásvétele és mindaz a faktor (mérleg alatti tételek) amelyekre a fenti szabályozást az EU-ban
implikálták (illetve Magyarországon is elméletileg létezik).
Az el ekben bemutatott irányelv az adósságpapí rok és részvények jegyzése (underwriting) esetére is el í r

kekövetelményt.  Itt figyelembe kell venni a harmadik személy által vállalt jegyzési garanciát, a jegyzett
pozí ciókat, továbbá a jegyzés óta eltelt napok számát.
A direktí va az elszámolási-, ügyfél-, árfolyam- és egyéb kockázatok fedezéséhez szükséges

kekövetelményeket részletesen szabályozza, miközben a t zsdén kí vüli kamat- és árfolyamügyletek esetében
továbbra is a fize képességi arányszámra vonatkozó direktí vában meghatározott t kekövetelmények az
irányadóak.
(f) A Tanács nagy kockázatokról szóló 92/121/EEC irányelve. A hitelintézetek által vállalható nagy

kockázatokat (large exposures) szabályozó direktí va célja, hogy fels  korlátot szabjon azoknak az
esetleges veszteségeknek, amelyek egy ügyfél vagy ügyfélcsoport fizetésképtelensége esetén a hitelintézetet
érhetik.
Az irányelv szerint nagy kockázat minden olyan tétel, amely egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben
áll fenn, és meghaladja a hitelintézet szavatoló t kéjének 10%-át. A hitelintézetek kötelesek jelenteni a
nagy kockázatokat a felügyeleti szerveknek. A jelentésnek kétféle módja van:
§ az összes nagy kockázat jelentése évente egyszer, kiegészí tve azzal, hogy az év során újonnan vállalt

minden nagy kockázatot és a már meglev k közül azokat jelenti a hitelintézet, amelyek összege
legalább 20%-kal n tt az utóbbi jelentés óta;

§ az összes nagy kockázat jelentése évente legalább négy alkalommal.
Egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalható nagy kockázat nem haladhatja meg a hitelintézet
szavatoló t kéjének 25%-át. Amennyiben a fent emlí tett ügyfél anya- vagy leányvállalata, akkor a nagy
kockázat vállalásának fels  határa a hitelintézet szavatoló t kéjének 20%-ára csökken. A hitelintézet által
vállalható nagy kockázatok együttes összege nem haladhatja meg a szavatoló t ke 800%-át. Mivel a szigorí tás
a célja a szabályozásnak, ezért a tagállamok a fenti limiteknél szigorúbb el í rásokat is alkalmazhatnak.
Nem kell viszont a fenti határértékeket alkalmazni azokra a hitelintézetekre, amelyek anya- vagy
leányvállalatukkal szemben vállalták a nagy kockázatot, ha ezeknek az intézményeknek a felügyelete
konszolidált alapon történik.
A limitszabály alól az ügyfelek bizonyos kategóriáit ki lehet vonni; ilyenek a következ k:
§ az A zónába tartozók;
§ a B zónába tartozók.

Az emlí tett határértékeket a szabályozásból a magyar bankrendszer szabályozásánál tételesen átvették a
magyar törvényalkotók is, azonban a Hpt. 79.§-a egy (6). bekezdéssel is kiegészült, mely szerint a pénzügyi
szolgáltatási tevékenység és a befektetési szolgáltatási tevékenység során vállalt kockázatokat együttesen kell
figyelembe venni. A befektetési szolgáltatási tevékenység során vállalt kockázatokkal az ominózus 25%-os
érték  túlléphet  abban az esetben, ha a hitelintézet ezen kockázatok fedezetére jogszabályban meghatározott
mérték  fedezeti t kevolumennel rendelkezik. Amennyiben az adott ügyfél vagy ügyfélcsoport a hitelintézetben
befolyásoló mérték  részesedéssel rendelkez  tulajdonos, akkor a nagy kockázat vállalásának fels  határa a
hitelintézet szavatoló t kéjének 15%-ára csökken.

Ez újabb pregnáns példája annak, hogy a magyar jogszabályok nagyrészt követik az EU-direktí vát, néhány
elemében szigorúbbak azoknál, más elemeiben viszont kevésbé részletesek. A külföldi kormányokkal,
jegybankokkal szembeni nagy kockázatok vállalásáról nem tesz emlí tést a Hpt.  A törvény szerint
kockázatvállalásnak min sül a vállalkozásban történ  részesedés-szerzés is. A magyar bankok az 1998. év
végi állapot szerint negyedévente jelentenek az ÁPTF-nek a nagy kockázatokról.

(g) A Tanács konszolidált kimutatásról szóló 92/30/EEC irányelve. Adott bank felügyelete annak a nemzeti
bankfelügyeletnek a kötelessége, amely a bank alapí tását engedélyezte. A direktí va intézkedik arról, hogy
mikor melyik felügyelet a felel s az ellen rzésért, beleértve azokat az eseteket is, amikor a f szabály nem
alkalmazható. Arra is lehet ség van, hogy a felügyeletek kétoldalú megállapodásokban szabályozzák ezeket
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az eseteket. A felügyeleti munkában az állam és a felügyeleti hatóság jogai és kötelezettségei
meghatározottak: az állam köteles biztosí tani, hogy ne legyen jogi akadálya a felügyelet ellátásához
szükséges információ áramlásának; a felügyeleti hatóság kötelessége a többi tagország felügyeletével való
együttm ködés és információcsere. A felügyeletek törvény adta joga, hogy büntetéssel vagy más
intézkedéssel vessenek véget az általuk leleplezett törvény- vagy szabálysértésnek. Amikor ilyen gyanú
merül fel, a felügyelet kérheti a másik tagország felügyeletét, hogy a megbí zásából járjon utána  a
dolognak, ha kell, a bankhoz történ  helyszí ni kiszállással.  Ugyanez fordí tva is igaz: ha a kérdéses bank
más tagországban van, mint ahol az anyabank számára az engedélyt kiadták, a felügyeletnek jogában áll az
anyabankot ellen riznie. Nem alakult ki azonban, hogy ott, ahol az értékpapí r-kereskedelemnek és a
bankoknak külön felügyelete van, miként m ködjenek együtt olyan csoportok esetében, amelyek mindkét
tevékenységgel foglalkozó és tevékenységüket több tagországra kiterjeszt  hálózattal rendelkeznek. A
direktí va arról is rendelkezik, hogyan kell a bankcsoportot konszolidálni. Ennek két releváns esetét
különböztethetjük meg:
§ az anyaintézmény lehet bank vagy nem bank;
§ a csoport tagjai EU-n belüliek vagy kí vülálló országok bankjai is, az összefonódás jellege dönti el,

hogy a felügyeletet teljes mértékben vagy csak részlegesen összevontan kell-e ellátni.

Bár 1998. január 1-jét l Magyarországon is módjuk van a  külföldi hitelintézeteknek fiókot nyitni, a
felügyeletükre vonatkozó jogszabályi el í rások még nem ennyire részletesek. A módosí tott Hpt.-t olvasva
találunk azonban néhány ide vonatkozó bekezdést. Az ÁPTF-nek szintén be kell avatkoznia, ha (a törvényben
felsoroltakon kí vül)

• a fióktelep formájában m köd  hitelintézet eszközfenntartási 100% alá csökken;
• ha az anyavállalat, vagy bármely államban m köd  fióktelepe   fizetésképtelenné válik.

A magyar bankrendszerben az ÁPTF intézkedést tehet akkor is, ha a székhely szerinti felügyeleti hatóság az
adott hitelintézettel (vagy annak bármely államban m köd  fióktelepével szemben az illetékes felügyelet) olyan
ok miatt alkalmaz intézkedést, szankciót, amely a fióktelep biztonságos m ködését érinti. A Felügyelet
felszámolási eljárást is kezdeményezhet a fiókteleppel szemben, például abban az esetben, ha tudomására jut,
hogy a fiók alapí tására vonatkozó, székhely szerinti felügyeleti hatóság engedélye hatályát vesztette.
Magyarországon tehát a hitelintézetek konszolidált alapú felügyelete még nincs megoldva, pedig szükséges
lenne, hogy a magyarországi pénzügyi intézményeket  a velük tulajdonosi kapcsolatban lév  vállalkozásokkal
együtt vizsgálja.
A hazai bankrendszer szempontjából esszenciális kérdés a fióknyitás szabadsága, illetve szabályozása. A
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás  szabadságának megteremtése az Európai Közösségen belül jó két évtizedig
tartott. Az els  fontos intézkedést  1973-ban hozták meg, ez volt a nemzeti alapon való  megkülönböztetés
eltörlése. Azonban csak az els  bankdirektí va  tiltotta meg 1977-ben, hogy az engedélyez  hatóságok a piaci
szükséglet kritériumát is vizsgálhassák a külföldi pénzintézetek letelepedése során. A hetvenes évek végén,
nyolcvanas évek elején alapí tott hazai vegyes bankok (CIB, Citibank, Unicbank) mára a magyar
bankrendszerben meghatározóvá közép illetve nagybankokká váltak, akárcsak a kilencvenes években
megalapí tott külföldi tulajdonú hitelintézetek.
Márpedig a kilencvenes években létrehozott bankok dönt  többségét külföldi bankok hozták létre, s í gy
jelent sen b vült a magyar bankpiacon m köd  külföldi hitelintézetek köre.
A zöldmez s bankalapí tások és a privatizáció hatására a külföldi t ke aránya 1996 végére megközelí tette,
1997 tavaszára pedig elérte a magyarországi bankt ke felét. 1998-ban ez az arány 60% fölé emelkedett és már
volt arról szó, hogy ez milyen jelent séggel bí r a magyar banktörténeti szemszögb l nézve.
Azt is összehasonlí tottam, hogy a közép-európai régióban a többi ország milyen arányokat ért el. Volt arról is
szó, hogy a beáramlott t ke egy része ellensúlyozta  a hazai bankok állami tulajdonlás alatt elszenvedett

kevesztését, í gy az egy bankra jutó átlagos t kenagyság a külföldi szakmai befektet k megjelenésével sem
emelkedett szignifikáns mértékben. Magyarországon azonban a bankprivatizáció el tt már olyan helyzet volt,
amikor a nagybankjaink lényegében a technikai fizetésképtelenség szélére sodródtak; hiányzott a biztonságos
és hatékony hitelintézeti tevékenységhez szükséges t ke. Ezenfelül szükség volt még kiépí tett piaci
kapcsolatokra, széleskör  szakmai ismeretekre.
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A pénzügyi piacok nyitottsága lehet vé tette a pénzügyi szolgáltatások fejl dését, a magyar gazdaság
gyors és hatékony átalakulását, a m köd  t ke beáramlását, a termelés és a kereskedelem
korszer södését, a vállalatok t kéhez és hitelhez jutását.
Érzékelhet  és évr l évre tapasztalható a banki szolgáltatások szí nvonalának emelkedése is, a verseny
kiélez dése, a lakossági szolgáltatások fokozatos b ví tése.
A viszonylag liberális magyar szabályozás azonban 1998-ig nem ismerte a fiókintézmény fogalmát.
A külföldi bankoknak nem volt módjuk arra, hogy fióknyitás révén a hazai szabályok megkerülésével
nyújtsanak szolgáltatásokat a magyar piacon. Mivel a t kemozgások szabadsága mind az EU-nak, mind az
OECD-nek alapelve el bb-utóbb elkerülhetetlenné vált a fiókalapí tás liberalizálása. Jóllehet a társulási
megállapodás 2004-ig adna számunkra haladékot, az OECD -tagsággal a magyar kormány elkötelezte magát
arra, hogy 1997 végére megteremti a külföldiek fióknyitásának lehet ségét. Látható, hogy a két integrációs
szervezet eltér  ütem  és sorrend  liberalizálást kí vánt meg a magyar gazdaságpolitikai irányí tástól. A kérdés
kapcsán megí télésem szerint a verseny és a piacvédelem dilemmáját szükséges és érdemes megvizsgálni.
Amellett, hogy javul a szolgáltatások min sége, a válságba került pénzügyi intézmények megmentésére
fordí tott összeg növekedhet. Mindenképp óvni kell a törvényalkotókat attól, hogy a belépési küszöb teljes
eltörlésével, a szabad fiókalapí tás engedélyezésével id el tt bizonyos határokon túln jön hazánkban a
nemzetközi verseny.

Szakért k szerint az is problémát jelent, hogy a pénzügyi szektornak olyan  funkciói is vannak,
amelyeket akkor is el kell látnia, ha ez rövidtávon nem rentábilis. A korlátlan szabadság olyan pénzügyi
intézményeket is válságba sodorhat, amelyek szolgáltatásait egyetlen más szerepl  sem hajlandó vagy
képes átvenni. Márpedig a fióknyitás felgyorsí thatja a nemzetközi nagybankok megjelenését a hazai piacon.
Annak a veszélye potenciálisan fennáll, azonban természetesen vita tárgyát képezi, hogy az mennyire reális.
Mindazonáltal megtörténhet, hogy a jelenleg Magyarországon leánybankot m ködtet  nemzetközi bankok
kivonják a már befektetett alapt két és fiókot alapí tanak abból a célból, hogy magasabb befektetési és
hitelezési limitekkel m ködhessenek. Ennek a valószí n sége azonban a megszüntetés-újraalapí tás költségei
miatt csekély. A veszélynek leginkább azok a bankok vannak kitéve, amelyek nem rendelkeznek olyan
stabil ügyfélkörrel, mely a bank speciális szakmai vagy helyi ismereteire tekintettel nem változtat bankot
a gyorsabb és olcsóbb szolgáltatás érdekében.194 A bankok ügyfélkörében a legnagyobb csábí tásnak azok a
magyar nagyvállalatok lesznek kitéve, amelyek a bankszolgáltatások iránti nagy volumen  igényükkel
felkelthetik a fiókot nyitó nemzetközi bankok érdekl dését. Kérdés persze az is, hogy a hazai bankok
élvezhetik-e a liberalizálással megnyí lt külföldi piacok el nyeit. Ez mindenképpen csak hosszabb távon
várható, rövidtávon ugyanis nem valószí n , hogy a magyar bankok a fejlettebb pénzügyi piacú országokban
versenyképesek lehetnének.
A külföldi fióknyitás lehet sége értelemszer en nemcsak a hazai bankok versenyképességén múlik, hanem a
magyar felügyeletek min ségén, az országkockázat alakulásától és a jogszabályi stabilitástól is.
Megí télésem szerint dönt  fontosságú, hogy a fogadó ország olyan partnerként ismerje el a magyar felügyeleti
hatóságot, amelyben teljes mértékben meg lehet bí zni. Ehhez azonban a magyar t kepiaci felügyelet jelent s
fejl désére van szükség. Feltétlenül szem el tt kell tartani azt a lehet séget, hogy mind az EU, mind az OECD
elvei szerint van mód arra, hogy a fiókalapí tást átmenetileg meghatározott feltételekhez kössük.
Ilyen lehet ségek megí télésem szerint az alábbiak:
ù Viszonosság követelményének alkalmazása: az egyik legegyszer bb kikötés, lényege, hogy csak olyan

országban bejegyzett hitelintézet nyithasson nálunk fiókot, amelyik megengedi, hogy a magyarországi
székhely  intézetek is fiókot alapí thatnak náluk.

ù A pénzügyi vállalkozások fiókalapí tása során alapkövetelményeket támaszthatna a hitelintézeti törvény.
Ez akkor nem sérti a nemzeti bánásmód elvét, ha a prudenciális el í rások mentesek mindenféle
megkülönböztetést l, azaz fiókalapí tás során  a hazai és a külföldi bankok azonos elbí rálás alá esnek.
Ilyen kikötés lehet például, ha az els  fiók megalapí tásakor minden hitelintézettel szemben azonos
minimális t kekövetelményt (dotációs t ke) támaszt az engedélyez  hatóság. A diszkriminációmentes
követelmények el í rása a fióknyitásra elvileg a hazai székhely  bankok számára is terhes lenne. Szakért k

194 Megoldásként ld. javaslatomat a KHM szemléleten alapuló (BH) alkalmazására, ami egyfajta „haute finance”
kiépí tését feltételezné er s és hatékony küls  kontroll implikálása mellett.
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szerint azonban, a pénz- és t kepiacok viszonylagos telí tettsége mellett a közeljöv ben nem valószí n  új
szerepl k szí nrelépése, a meglév  hazai intézmények pedig már megnyitották els  fiókjukat.

ù Olyan kitétel is megadható, mely szerint az alapí tó intézmény köteles a t ke és a források oldaláról
biztosí tani a fiók biztonságos m ködéséhez szükséges feltételeket és garanciát vállalni a fiók összes
kötelezettségéért.

ù Fenntartható a magyar hatóság mérlegelési joga a bankszektor meger södéséig, vagyis, hogy a gazdasági
szükséglet kritériuma alapján mérlegelje a külföldiek bank- illetve fiókalapí tását.

ù Lehet ség van arra is, hogy a fiókintézményt devizabelföldiként kezeljük és ezáltal a fiókalapí tást
engedélyezési eljáráshoz kötjük. Továbbá az EU csatlakozásig fenntartjuk a fogadó ország (host country)
szerinti szabályozás elvét (az OECD fiókfelfogásában nem érvényesül a hazai szabályozás elve). A fiók
hitelezési-, befektetési-, nagykockázat-vállalási limitjei persze ekkor is az anyabank saját t kéjéhez
köt dnek.

Több tagország nem liberalizálta a letelepedést harmadik országgal szemben (pl. Görögország, Portugália),
Olaszországban pedig  harmadik ország bankjai csak a külügyminisztériummal és a jegybankkal egyeztetett
pénzügyminisztériumi engedéllyel alapí thatják meg els  fiókjukat. A nemzetközi tapasztalatok alapján a cél az
lehet, hogy a külföldi bankok fiókalapí tása ne legyen lényegesen el nyösebb, mint leánycég alapí tása.
A versenykorlátozó rendszer  alkalmazásának persze nemcsak el nyei, hanem hátrányai is lehetnek. A pénzügyi
szolgáltatásnyújtás korlátozása ronthatja az ország megí télését a külföldi befektet k szemében, és ezáltal
akadályozhatja a közvetlen befektetések beáramlását.
Márpedig a magyar gazdaság hosszabb távú fejl dését, nemzetközi versenyképességének növelését els sorban
éppen az ilyen befektetések szolgálhatják. Mérlegelni kell tehát a jelenleg m köd  hazai pénzügyi
vállalkozások tevékenységének védelméb l, illetve a további közvetlen t kebefektetésekb l fakadó el nyöket.
A pro és kontra érveket összevetve a publikációk zöme szerint az t nik legésszer bbnek, ha a fiókalapí tás
liberalizálását az Európai Megállapodás követelményeihez képest gyorsabban valósí tjuk meg, de azt kb.
hároméves id re (1998-2000-ig) alapt ke-követelményhez kötjük és esetleg fenntartanánk a gazdasági
szükséglet elvének lehet ségét az engedélyezési eljárás során.

A hazai bankrendszer 1990-es évek második felét l sokat hangoztatott fejl dési pályáját a szakért k az
univerzális bank terminológiájával í rták le. Az univerzális bankok fogalmának meghatározásakor
hagyományosan három szempontot szokás figyelembe venni:
§ a klasszikus kereskedelmi banki üzletágakon kí vül a pénzintézet az adott ország szabályai szerint

folytathat-e  értékpapí r-piaci tevékenységet. Itt a hangsúly nem a kereskedésen, hanem a pozí cióvállaláson
van (ún. underwriting);

§ következ  aspektus, hogy vállalhat-e és milyen mértékben tulajdonosi szerepet nem pénzügyi
vállalkozásban;

§ beléphet-e egy bank a biztosí tási piaci szegmensre.

Felhí vom a figyelmet, hogy ezeket a tevékenységeket ugyanazon menedzsment által irányí tott és nem
elkülöní tett t kével m köd  pénzintézetnek kell végeznie ahhoz, hogy egy bankot univerzálisnak
nevezhessünk. Az univerzalitás kérdését egyedileg minden banknak magának kell eldöntenie (a jelek persze azt
mutatják, hogy els sorban rövid távú költségszempontok dominálnak a döntéseknél).
A technológiai folyamatokat és a m ködési költségeket tekintve, nyilván el fordulhat, hogy a tranzakciók
számának növekedésével párhuzamosan az átlagköltség csökken. Ez az érvelés azonban a pénzintézet
méretével és nem jellegével kapcsolatos. Az állí tás tehát csak akkor lenne helytálló, ha az univerzális bankok
nagyobbak lennének nem univerzális versenytársaiknál.
A fenti döntés általában volumennövekedést jelent; ezt tekinthetjük egy másik dimenzióban is, pl. egy tranzakció
értékének növekedéseként.
A méretgazdaságosság problematikájának legjellemz bb aspektusa az ún. pooling, amely a likviditási kockázat
kezelésében ragadható meg.

Egy bank likviditásmenedzsmentjének szélesedik a mozgástere, s csökkennek a likviditásgazdálkodás
költségei, ha n  az ügyfelek száma és/vagy a betétállomány.



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

208

A másik dimenziója a kérdésnek a tevékenységi kör szélesí téséb l származó megtakarí tások  (economies of
scope) kérdése. A kérdés szoros kapcsolatban van a bank jellegével. Ha az adott pénzintézet hitelezéssel és
underwritinggal is foglalkozik, akkor az egyes cégek egyszeri átvilágí tása során szerzett információk újra
felhasználhatók más tí pusú tranzakcióknál. A pénzvilágban különös jelent sége van az egyik üzletágban
megszerzett hí rnév másikban való hasznosí tásának. Ebb l feltehet en számottev  el nyök, megtakarí tások is
származhatnak, bár a veszélyek hasonlóan nagyok:
az egyik ágon elvesztett vagy meggyengült reputáció a más ágazatokban folytatott tevékenységet is
meggyengí theti.
Az el bbihez szorosan kapcsolódik az univerzális bankok mellett felhozott érv, amely szerint a tevékenységi
körök szélesí tése kockázatcsökkentéshez, végs  soron stabilabb pénzintézeti rendszer kialakulásához vezetne.
Ez annál is inkább érdekes felvetés, mivel a kereskedelmi banki és az értékpapí r-piaci tevékenységet elválasztó
amerikai Glass-Steagall Act bevezetésének  (1933) egyik legf bb indoka az volt, hogy az értékpapí rpiacon
nem szabad a betétesek pénzét kockáztatni. Ugyanakkor tudjuk, hogy a befektet k által vállalt kockázatok
szempontjából a vállalati diverzifikáció közömbös, hiszen a befektet  egy jól m köd  t kepiacon saját maga is
összeállí that olyan kockázatú portfoliót, amely kereskedelmi és befektetési bankok részvényeit is tartalmazzák.
Az univerzális bankok stabilitásának kedvez, hogy e pénzintézetek elvileg jobban hozzáférnek a releváns
információkhoz, és í gy megalapozottabb döntéseket tudnak hozni.
Megí télésem szerint ez álprobléma. Pénzügyi innovációk  terén két megállapí tás különösen érdekes.
Egyrészt pénzintézeti szakért k elméletileg és tapasztalatilag is jól alátámasztották, hogy minél nagyobb az
univerzális bankok szerepe és hatalma egy gazdaságban, annál alacsonyabb a pénzügyi innováció szí nvonala.
Másrészt úgy t nik, hogy a pénzügyi rendszer fejl dése nagymértékben függ saját mindenkor állapotától,
azaz egy fejlett pénzügyi rendszerben sokkal er teljesebb a bels  ösztönzés a további innovációkra.
Emlí tést érdemel még az a tény, hogy az univerzális bankoknak a vállalatok ellen rzésében óriási befolyásuk
van, nagyobb a hajlandóság a korrupcióra, a bennfentességre.

Megí télésem szerint ez szintén irreleváns álprobléma, hiszen nem maga a fenti tény befolyásolja illetve
határozza meg a korrupció fokát ugyanakkor a banktörténetünk jól jelzi, hogy a banki részesedés szerzése a
meghatározó társaságokban kedvez  húzó hatással volt a bankrendszerre és ezzel összefüggésben
természetesen az ipari teljesí tményre. sajnos, hogy ez ma már Magyarországon nem lehet az ipari fejl dés
forrása, mivel a legfontosabb cégek külföldi tulajdona ezt a lehet séget eleve kizárja.
A magyar bankok univerzalitásával kapcsolatban az Épt. 1998. évi módosí tását lehet megemlí teni.  Az
univerzalitás  a mi esetünkben azt jelenti, hogy a hazai kereskedelmi bankok, mai tevékenységük mellett, az
értékpapí rok valamennyi fajtájának kereskedelmével is foglalkozhatnának. A bankok el l már ma sincs teljesen
elzárva az értékpapí rok adásvétele, a jelenlegi jogosultságuk azonban nem terjed ki a nyí lt kibocsátásúakra. Ez
a korlátozás sz nt meg 1998-ban. Az új  Épt. törvény  szerint bank befektetési szolgáltatási és kiegészí t
befektetési szolgáltatások teljes körét folytathatja (8.§). Ez azonban csak 1999. január 1- l lépett hatályba.  Az
értékpapí rüzletre vonatkozó szabályozás valamennyi forgalmazóra kiterjed, bankokra is és értékpapí r
keresked kre is. Az el í rások teljesí tése azonban az utóbbiak számára látszik nehezebbnek. Ezért a banki
értékpapí r-kereskedelem kiterjesztése elhúzódott.

Ez év januárjától azonban, két hazai bank (az ABN Amro Bank Rt. és az OTP Bank Rt.) megkapta az engedélyt
mindazon tevékenységekre, amelyeket az 1997. január 1-jét l hatályos értékpapí rtörvény megenged a bankok
számára. A két kereskedelmi bank tehát adhat  befektetési tanácsot, vezethet ügyfeleinek értékpapí rszámlát.
Részvényekkel azonban továbbra sem kereskedhetnek önállóan. 1999- l azonban  részvényeket, vállalati
kötvényeket is forgalmazhatnak, értékpapí rok kibocsátásakor garanciát vállalhatnak arra, hogy megvásárolják
befektet k által le nem jegyzett papí rokat, szerz dést köthetnek az ügyfelek portfoliójának önálló kezelésére.
Az sem elképzelhetetlen, hogy a bankok megvásároltathatják  a saját maguk által kibocsátott banki papí rt, a
portfoliókezelési szerz dést kötött ügyfelekkel, akkor is, ha k esetleg jobban járnának valamilyen más
befektetéssel.  Hasonló a helyzet, ha egy olyan t zsdei társaság részvényének megvételér l kér tanácsot az
ügyfél, amelyiknek az adott bank a számlavezet je. Ha a hitelintézet ekkor nyilatkozik a társaságról, banktitkot
sért, ha nem, akkor becsapja az ügyfelet. És még számos példát emlí thetnénk, amikor a bankok döntéskor
önmagukkal kerülnek szembe.
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9.3. A bankrendszer teljesí tményének hosszú  távú vizsgálata

Megí télésem szerint a fentiek jól jelzik a magyar bankrendszer EU-jogi harmonizációjának alakulását. Ezek
után azonban térjünk vissza bankmodellem specifikálására. Ott hagytuk abba, hogy a (4) modellel felí rtuk és
elég nagy bizonyí tó er vel igazoltuk is a bankrendszerre felállí tott eredeti munkahipotézisemet 1998-as adatok
alapján. Ez azonban az adatok sz kössége miatt csak korlátozott érvényesség  lehet. Ebb l következ en a
modellt csak úgy és olyan módon lehet pontosí tani és a szükséges mértékben korrigálni, ha az összes bevonható
évre feldolgozzuk a rendelkezésre álló adatokat. Ez esetemben az 1998-1987 közötti id szakot öleli fel.
A hipotézis nagyobb id sor alapján történ  bizonyí tásához a következ  alapmodellt í rtam fel, amely a (4)
modellnél a teszt érdekében b vebb:

ALNYMFO = α0+ α1MFOALK+ α2SPREAD + α3MFOFOK+ α4UKOVFOK+ α5 FJTOK
+α6MFOALK%+α7MFOFOK%+α8UKOVFO+α9UKOTFO+α10STOKFO+α11JTOKFO+α12S
TOKFOK+α13JTOKFOK+α14UKOVMFO+α15UKOVFOK% + α16UKOTFOK          (5)

A modellspecifikációba ismer snek t nhetnek, mivel szinte ugyanazokat a mutatókat vontam be, mint a (4)
képlet esetében. Mivel azonban lényegesen hosszabb id távról van szó, ezért több növekedési mutató
alkalmazására is lehet ség nyí lt:

MFOALK% az egységnyi átlagos statisztikai létszámra jutó mérlegf összeg növekedési mutatója
(láncviszonyszám);

MFOFOK% az egy hálózati egységre jutó mérlegf összeg növekedési mutatója (láncviszonyszám);
UKOVFOK% az egy hálózati egységre jutó ügyfélhitel volumenváltozása (láncviszonyszám).

Az els dleges teszt során az egyéb nem számszer sí thet  információktól eltekintettem. A mutatók
kiválasztásakor els sorban a hipotézisvizsgálat játszott szerepet, azonban törekedtem arra is, hogy a
kapacitáskihasználtsági jelleg  mutatók mind a két fajtája szerepeljen. Mindezek alapján a szokásos eljárást
követve el ször felí rjuk az 1987-1998. évi adatbázis alapján kiszámí tott korrelációs mátrixunkat.
A korrelációs táblából jól látszik, hogy számos mutató között ismerhetünk fel szoros korrelációt, azonban az
általunk elemzési szempontként kit zött eredményesség mutatója a legszorosabb kapcsolatban az els
megközelí tés alapján az egy hálózati egységre jutó mérlegf összeg volumenével és az ügyfélkihelyezések
mérlegstruktúrán belüli arányával van. A magyar bankrendszerben tehát hosszú távon vizsgálva a bankrendszer
teljesí tményét meghatározó összefüggéseket, ki lehet mondani, hogy mind a mérlegszerkezeten belüli
ügyfélportfolió mértéke, mind a kapacitáskihasználtsági mutatók formájában értelmezett ügyfélhitelek
volumene meghatározó szignifikanciájú korrelációt jelez; sokkal meglep bb azonban az a tény, hogy a
növekedési mutatók (azaz az egy fiókra jutó ügyfélhitelek növekedése és az egységekre jutó mérlegf összeg
növekedése az általam vizsgált id távon még nem mutat értékelhet  korrelációt.

100.sz.ábra
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Ennek a bankrendszerre vonatkozóan meglep nek t  vizsgálati eredménynek a közgazdasági értelmezésére a
következ ket tudom felsorolni:
(a) az els  hosszú távú vizsgálat a teljes vizsgálati id intervallumban együttesen kezeli a kereskedelmi bankok

teljesí tményét ez pedig er teljesen ingadozott  (ld.100.sz.ábra); látható, hogy a három aktivitás-indikátor
egymással viszonylag kis mértékben mozog együtt: a külföldi jegyzett t ke megjelenése a kezdetekben
(1992) jellemz en együtt mozog ugyan az ügyfélkövetelések alakulásával, azonban ez az együtt mozgás
mintegy 2 év elteltével elmosódik (ennek logikai magyarázatát az jelenti, hogy a külföldiek megjelenésével
új ügyfélkör is megjelent Magyarországon, azonban ez egy id  után beépült a banki környezetbe);

29.sz.táblázat

(b) az 1998. évi hipotézisvizsgálattal összevetve tudjuk, hogy a rosszabb hatékonysággal illetve az én
értelmezésemben a kereskedelmi banki funkciót tekintve kisebb eredményességgel m köd  bankok dönt en
a mérlegf összeg növelésével és a piaci részesedés növelésével kí séreltek meg operálni, ami aggregát
formában ezt a fajta növekedési mutatót kedvez tlen értékkel ruházta fel;

(c) a növekedési mutató hatását torzí tja, hogy a banktörténeti fejezetekb l illetve pontosabban a
tervgazdálkodási id szakkal foglalkozó fejezet alapján pontosan tudjuk, hogy az er ltetett növekedés a
hitelportfolió romlásával és ebb l következ en a veszteségkeletkeztetéssel ezen id szak alatt ehhez a
mutatóhoz éppen ellentétes hatást rendelt (megí télésem szerint ennek megváltozása egy válságoktól
mentes gazdasági környezetben a bankrendszerre rövid távon már érzékelhet  lesz; itt merül megint fel,
hogy az általam felí rt kí sérleti modell alapján a bankrendszer elemzését mindenképpen célszer  lenne
tovább folytatni és még legalább egy évtizedes információs bázist addicionálisan kialakí tani);

(d) jól látszik az is, hogy az általam alkalmazott terminológia szerint meghatározott külföldi tulajdonosi szerep
a hazai bankrendszer vizsgált id tartalma alatt szignifikáns mértékben nem áll korrelációban az
eredményességi mutatóval:
ennek magyarázatát adja, hogy egyrészt viszonylag rövid az az id táv, amely alatt meghatározónak
tekinthet  a külföldi t kebefektetések szerepe, másrészt olyan id szakra esik, amikor a bankrendszerünk
problémái minden bank eredményességét és hatékonyságát rontotta;
szintén logikus magyarázat, hogy a külföldi tulajdonnal rendelkez  kereskedelmi bankok meghatározó
hányada (pl. felvásárlással) még a banképí tés és a korábbi hibák megsz ntetésének korszakában tart, í gy
dönt en ugyanolyan kedvez tlen mutatókkal rendelkeznek még, mint a bankrendszerünk egésze.

Összegzésként azonban ki kell jelenteni, hogy bármilyen merésznek t nt is a kezdetekben a felállí tott
munkahipotézisem, a vizsgált id szak eredményei alátámasztják azt. Más kérdés, hogy amennyiben egy
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nyugodtabb gazdasági környezet és stabil növekedési feltételek között újabb id szakot illeszthetünk a
vizsgálatunkhoz, akkor valószí n sí thet en szintén módosulni fog a helyzet.

Eddigi modellspecifikációmból nyert eredmények ugyanis jól mutatják, hogy a külföldi tulajdonú
kereskedelmi bankszegmensben a hipotézisem szempontjából értelmezett javulás az id múlásával
(egzaktabban: a hazai bankpiacon letöltött id  múlásával) jelentkezik szignifikáns mértékben (ezt
bizonyí tja az 1998. év és a most vizsgált id szak összevetése). A korább felí rt közelí t  (5) bankmodellemet a
vizsgált id szakra korrigálni szükséges ugyanis a modell regressziós összefüggéseit végigvezetve a vizsgálatba
bevont mutatók nagy hányada kiesett, mivel magyarázó erejük 5%-os szignifikanciaszint mellett nem volt
elegend . A hipotézisvizsgálat alapján tehát kimondható, hogy a vizsgált id szakra (1987-1998) az eredetileg
bevezetett kí sérleti bankmodellem (3) nem tartható fenn és az 1998. évi magyarázómodell (5) sem felel meg a
hipotézisvizsgálat eredményeinek. A korrigált bankmodell a következ :

ALNYMFO = α0 + α1 MFOFOK + α2 UKOVMFO (6)

Az általam a vizsgálatba bevont id szak alatt a fenti két mutató a bankrendszer egészére az eredményesség
alakulását 69%-os  er vel magyarázta 5 %-os szignifikanciaszint mellett
A pontosabb eredmény érdekében a korábbiakhoz hasonlóan dummy tényez t is bevonva az eredmény 81%-ra
emelkedett, í gy kimondható, hogy a bankrendszer egészét tekintve a fenti két mutató meghatározó
magyarázó ereje mellett egyéb, nem számszer sí thet  információk hatnak dönt en a bankrendszer
egészének hatékonyságára.
Ezek a nem számszer sí thet  tényez k igen változatosak és alapvet en bankon belüli és kí vüli elemekre
bonthatók (nem is vállalkozom ezek lehetséges körének felsorolására, hiszen az  igen terjedelmes; ezen a helyen
csak emlékeztetnék arra, hogy jelen dolgozat lényegében végig ezzel foglalkozik).
A modellemre célszer nek í téltem a korábbiakban már alkalmazott rotált faktoranalí zis módszerét is
kiterjeszteni, ezáltal vizsgálva, hogy lehetséges-e erre az adatbázisra vonatkozóan meghatározó faktorokat
kiválasztani. Mint a következ  30.sz. táblázatból látszik, a lehetséges faktorcsoportok számát hatra sikerült
iterációval lesz kí teni, melyek kumulált hozzájárulási foka 99,376%-ra tehet ; a vizsgált mutatószám-körb l
pedig a következ k mutatkoztak meghatározónak:

30.sz.táblázat

Végül a modellspecifikáció faktoranalí zisének módszerét kiterjesztettem ugyanerre az id intervallumra
értelmezve oly módon, hogy abban csak a külföldi tulajdonú bankok adatait szerepeltettem.
Ebben a banki szegmensben a következ  korrelációs eredményeke jöttek ki, melyet Pearson-féle korrelációs
mátrixban összegeztem:
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31.sz.táblázat

A korrelációs mátrixot követ en ebben a vizsgált id szakban és az adott banki szegmensre is pontosí tottam a
regressziót és a következ  korrigált bankmodellt kaptam:

ALNYMFO = α0 + α1 MFOFOK% + α2 UKOVMFO + e (8)

A fenti modell  a dummy tényez vel együtt 93,8%-ban magyarázó erej  5%-os szignifikanciaszint mellett. Jelzi,
hogy hipotézisem igaz, azaz a külföldi tulajdonú bankok esetében a hazai –volt állami- bankok megszerzése
miatti mérlegf összeg-növelés rendkí vüli mértékben befolyásolta a bankszegmens eredményességét;  a
külföldi banktulajdon még nem érte el a várható hatását a bankrendszerünkben -az okokról már volt szó- hiszen
láthattuk, hogy a hazai bankszektor egészéhez viszonyí tva nem produkált kiemelked  értékeket, mí g  a
fejlettebb bankpiacokkal rendelkez  országok (kontrollként Németországot alkalmaztam) hasonló mutatóira
vetí tve hatékonyságbeli elmaradást tapasztalhatunk (azaz a magyarországi helyzet nem régispecifikus és
egyáltalán nem szokatlan a KHM szemlélet alapján).

A jelen doktori értekezés gondolatmenetét a KHM szemlélet elfogadására alapoztam. Reményeim szerint a
dolgozat eddigi részeinek áttanulmányozása után már sikerült ezt a fajta szemléletmódot elfogadni vagy azzal
akár azonosulni. Az egész modellspecifikációs lépéssorozat során kiindulási bázisként szolgált az általam
kidolgozott klasszikus (kereskedelmi) banki hatékonyság mutatója, a BAR (Bank Activity Ratio).
A mutató célja az elfogadott megközelí tési mód alapján egy komplex és egységes mér szám létrehozása.
Ehhez a bankhatékonyság fogalmát kell tisztáznunk. Mint a bevezet ben már volt róla szó, a
bankhatékonyság három megközelí tésmódban tárgyalható, azonban ezek mindegyike a tulajdonosi szemléletb l
indul ki. A vizsgálatom elméleti bázisaként leginkább a kevert (kétoldalú) bankmodell X-hatékonyság (product
mix) kategóriájában Jayaratne-Morgan által felállí tott  információs és betétkorlátos bankmodelljét tudtam
elfogadni. Ennek a modellnek az alapgondolata, hogy el kell választani egymástól a normál vállalkozások betét
és cash-flow forrásait: ennek alapján a bankoknál is különbséget kell tenni a biztosí tott- és nem biztosí tott
betétforrások között. Állí tják, hogy a banki lassabb betétnövekedési ütem lassabb hitelkiáramlással párosul,
azaz a hitelvolumen alakulását a betétesek információs asszimetriája és ezen keresztül a betétek határozzák
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meg.195 A fenti Jayaratne-Morgan modell a következ képpen került formalizálásra (a modellelképzelés kiinduló
eleme, hogy teljesü az L=D+U mérlegegyenl ség  minden bankot körülvev  egyéb hatástól eltekintve):

Li,t = α0 + αi + α 1D i,t + α2W i,t-1 + ε i,t

ahol Li,t = hitelnövekedés (i) banknál (t) évben;
αi = fixált banki és éves hatások
D i,t= betétnövekedés (i) banknál (t) évben;
W i,t-1= (i) bank iránti hitelkereslet tényez i.

A modellspecifikáció lényege, hogy a hitelnövekményt a konstans beépí tésén túl egy dummy változó és a
hitelkereslet, betétnagyság lineáris egyenleteként határozza meg a szerz páros. A fenti egyenletb l
alapállí tások bizonyí tására egy mutatót konstruáltak, amely a következ  formájú:

δ L’ / δ d0 = -u1 /( u1(d1+ l1) + l1 d1)

azaz a betétkí nálat csökkenése csökkenti a hitelkí nálatot, ha a biztosí tás nélküli betétek határköltsége
növekszik (u1> 0)196.
Ez a modell már a KHM szemlélet alapjának tekinthet , azonban hiányossága egy egyszer  hatékonysági
mutató kidolgozása. A számomra elfogadható hatékonysági megközelí téshez már kidolgozásra került egy
egységes és általános bankmodell (6) a kereskedelmi banki szegmensre, mely aspektusát a Sipos [1982] által
felvázolt termelési függvény koncepcióból kiindulva sikerült kidolgozni197:

Y = f (X1 , X1 , …, Xn , u)

ahol Y = a teljes kibocsátás;
Xi= i. termelési tényez  (magyarázó illetve tényez változó), (i= 1,2,…,u)
u = véletlen (hiba) tényez  (ált. sztoch. reziduum)

Sipos könyvében a fenti kiinduló alap szerint a lehetséges termelési függvényeknek öt tí pusát alakí totta ki:

Y = b0 + b1 x1 + b2 x2
Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + bt t
Y = b0x1

b1 x2
1-b1

Y = b0 x1
b1 x2

b2

Y = b0 x1
b1 x2

b2 eαt

ahol x1 = az él munka ráfordí tás (x11 , x21 , x13 , x14 )
x2 = az állóeszköz állomány értéke (x21 , x22 )

Mindezek figyelembevételével kidolgoztam a többször emlí tett BAR indexet, amely a kereskedelmi bank
klasszikus funkciójával mért aktivitását és hatékonyságát mutatja ki. Az index két faktorra bontható.

195 Stein [1995] adverz szelekciós modellje ezzel szemben a „jó” és „rossz” bank koncepcióra lapaoz; a két
bankkategória közötti különbség információhiányával határozza meg a bank által fizetend  kamatfelárat.

196 A modell erénye, hogy integrálja a W faktorban Tobin Q mutatóját, mely szerint Q = Σ(t ke+ kötelezettségek)/
eszközök.

197 Sipos [1982] kéttényez s általános ágazati termelési függvényére 1982-ben megjelent könyvében tesztelést is
végez, azonban az jelen dolgozatban nem kerül bemutatásra.
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A modellvizsgálataim következ  lépcs jét tehát a kereskedelmi banki hatékonyság KHM értelmezése alapján
kidolgozandó mutató jelenti. Mint már a korábbi fejezetekben volt róla szó, a banki hatékonyságot illetve
teljesí tményt jelen dolgozatomban másként í télem meg, mint a bankokkal kapcsolatos szakirodalom. Ezekben
ugyanazokat a mér számokat alkalmazzák, mint a vállalkozásokra. Ez ekvivalens a tulajdonosi szempontú
hatékonyság terminológiájával.
Ehhez képest  a Jayaratne-Morgan szerz páros által felállí tott UD modell nem veszi figyelembe a hatékonyság
általam felállí tott multiplikátor hatását. Feltételezi, hogy az ügyfeleknek történ  kihelyezés optimális esetben
egyenl  a forrásoldal betéttényez ivel.

101.sz. ábra

Jelen doktori értekezés korábbi fejezeteib l egyértelm en levonható azonban az a következtetés, hogy a szerz k
elfeledkeznek a kereskedelmi banki hatékonyság és teljesí tmény klasszikus mérésér l.
Az, hogy a hitelkihelyezések megtérülése megfelel -e és elegend  t ke-arányos megtérülést biztosí t-e  a
tulajdonosoknak, az az én terminológiámban a vállalati megközelí tésnek felel meg. Már a bevezet ben
el rebocsátottam, hogy ez a paradoxon, amely számomra érthetetlen módon minden esetben fennmaradt a
banküzemi irodalomban: mí g hangsúlyozzák, hogy a bank speciális vállalkozás, melyre nem lehet ugyanazokat
a mércéket alkalmazni, mint egy ún. normál vállalkozásra, addig a banki hatékonyságot ugyanazzal a faktorral
(nevezetesen a nyereség valamilyen formájával vagy az azt hányadosra implikáló megközelí tésben) mérik. Ez a
megí télésem a szerint egy fajta tulajdonosi szempont, de megközelí t en sem jelzi azt, hogy a kereskedelmi
banki szerepmodellnek a bank megfelel-e. A nyereségtényez t ugyanis els sorban kockázatkezelési és
költségtényez k befolyásolják, vagyis olyan elemek, amelyek a tulajdonosok és a bankmenedzsment befolyására
vezethet k vissza. Amikor tehát tulajdonosi szempont alapján elemezzük a bankot, mindössze azt mondjuk ki,
hogy a bankvezetés megfelel  hatékonysággal m ködik-e, alacsony-e a költségszint és megfelel en kezelik-e a
kockázatelemzési módszereket; továbbá azt, hogy mennyiben sikerül felszámolni a banknak az információs
asszimetriát. Ezen szemléletmóddal azonban a vizsgálat során elfelejtkeznek arról, hogy a kereskedelmi bank
funkciója (szerepmodellje) nem azt integrálja magába –azt ugyanis nagyon egyszer en meg lehet fogalmazni:
A kereskedelmi bank annál hatékonyabb, minél nagyobb a prudens és megfelel  kockázati szint
hitelaktivitása; a hitelaktivitás terminológiám szerint azonban nem a hitelvolumen nominális növelésével
ekvivalens, hiszen azt releváns  publikációk sora bizonyí totta, hogy erre a tartalékráta el í rások, a
fizet képes hitelkereslet és a bank forrásbevonási potenciálja van szignifikáns hatással.
Terminológiámban egy kereskedelmi bank annál hatékonyabb, minél magasabb a szerepmodell banki
aktivitási rátája (BAR  Bank Activity Ratio).
A BAR mutató eddig a szakirodalomban nem jelent meg, az jelen dolgozat eredménye. A modellfeltevés alapját
a következ  banki mérlegegyenletet figyelembe vev  logikából vezethetjük le:
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UKOV + EKOV + EBEF = UKOT + STOKE + EKOT (8)
Az alap (8) mérlegegyenlet azt fejezi ki, hogy az általam implikált szemléletmód szerint a banki aktivitás a
KHM aspektussal aktí v oldalon a hitelkihelyezésekkel, a nem ügyfeleknek kihelyezett hitelekkel és
követelésekkel, valamint az ezen a körön kí vül es  minden követeléssel (befektetéssel) közelí thet  a
legegyszer bben.
Erre a reményeim szerint eddigre már mindenki által akceptált KHM megközelí tés ad módot, melynek révén
megtehetjük, hogy ezen sz feltétel alapján bontjuk fel a kereskedelmi banki mérleget. Ebb l a logikából
kiindulva a mérlegegyenlet bal oldalán az el bbi felsorolás szerint alkalmazott jelölés: UKOV, EKOV, EBEF.
Az egyenlet jobb oldalán a banki források KHM szerinti csoportosí tás látható; ezek szerint
megkülönböztethetünk az ügyfelekt l származó forrásokat (UKOT), a banki tevékenység egyéb bels  forrását
(STOKE, amely ebben a megközelí tésben a saját t kének felel meg, í gy tartalmazza a tulajdonosi
szemléletmód szerinti hatékonysági faktort is, hiszen a mérleg szerinti nyereség része a saját t kének; a BAR
mutató ezáltal tekinthet  egyértelm en komplexnek) és minden egyéb forrást, amely nem a klasszikus
kereskedelmi banki tevékenység, aktivitás forrásait tartalmazza (jelölése EKOT).
Az í gy felállí tott mérlegegyenlet korrekt és a KHM szemléletmód alapján teljes egészében tartalmazza a banki
tevékenység eszköz/forrás oldali elemeit.
Mivel bennünket a klasszikus kereskedelmi banki tevékenység érdekel, ezért (8) egyenletet átrendezzük oly
módon, hogy bal oldalon csak UKOV faktor maradjon:

UKOV = UKOT + STOKE + EKOT – EKOV – EBEF (9)

Az átrendezést oly módon hajtom végre, hogy az egyenlet bal- és jobb oldalából ugyanazon elemeket vonom le.
A továbbiakban a célom az, hogy a KHM megközelí tési mód alapján olyan egyenlethez jussak el, amely a
kereskedelmi banki alapfunkció szerinti aktivitást fejezi ki. Ennek közbens  lépcs je a (10) egyenlet.

(UKOV + UKOT) = 2UKOT + STOKE + EKOT – EKOV – EBEF (10)

Amennyiben az egyenletünknek mind a két oldalát osztjuk a STOKE értékével (feltételezve, hogy STOKE
pozití v vagy negatí v, de nem zéró), akkor a következ  eredményre jutunk:

BAR = (2UKOT+STOKE)/STOKE + (EKOT-EKOV-EBEF)/STOKE (11)

BAR = (2UKOT + STOKE) + (EKOT-EKOV-EBEF)
          STOKE STOKE (12)

BAR = (UKOV + UKOT)
        STOKE

Modellfeltételezések:
(a) STOKE > 0 ; ezt a feltételt azért tudom kikötni, mivel a vizsgált id szakban a kereskedelmi bankok saját

ke állománya pozití v számot jelentett;
(b) megfelel  banki kockázatkezelés, azaz nincs rosszul kihelyezett hitel; ez nem túlságosan elvont, hiszen már

eleve tartalmazza a STOKE fakor oly módon, hogy a megfelel  kihelyezésb l származó nyereség integrálva
van STOKE adatba;

Az í gy felállí tott BAR mutató tökéletesen megfelel a KHM szemléletmód megkövetelte banki hatékonyság
egyszer  mérésére, mivel a BAR mutató értéke a saját t kére vetí tett banki ügyfélkapcsolatot méri (UKOV +
UKOT), amely a  sz.ábra alapján két faktorra bontható: a bankon belüli aktivitásra (BBT, ami a (12) egyenlet
jobb oldalának els  hányadosával fejezhet  ki) és a bankon kí vüli aktivitásra (BKT, ami a (12) egyenlet jobb
oldalának második hányadosával fejezhet  ki).
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„ …A beruhá zá sok volumené re ké tfé le tí pusú kocká zat hat….Az els , a
vá llalkozó nak vagy a kö lcsö nvev nek a kocká zata, ez abbó l ered, hogy
ké tsé gei vannak annak a való szí n sé ge irá nt, hogy té nyleg
realizá lhatja-e az á ltala remé lt jö v beli hozamot. …. A má sodik azonban a
beruhá zá si kö ltsé g olyan nettó tö bblete, amely nem merü lne fel, ha a
kö lcsö nadó é s a kö lcsö nvev  ugyanaz a szemé ly lenne…”
(J.M.Keynes: A foglalkoztatá s…1936.)

10. Összegzés: a hazai bankrendszer szubjektí v jöv képe

Az egyik legfontosabb prognosztizálható változás a kereskedelmi bankok alapí tásához el í rt 2 Mrd Ft összeg
alapt ke-követelmény EU-normához való viszonyí tásából adódik: az mintegy kétszerese az EU-tagországok
hitelintézetei számára el í rt minimumnak. A szigorúbb el í rás azonban nem jelent feltétlenül versenyhátrányt
a magyar bankok számára, mivel a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzetközi piacon való
megmérettetéshez ennek a t kének a sokszorosa szükséges és csak a minimum-el í rást teljesí t  nemzetközi
kereskedelmi vagy szakosí tott pénzintézetek nem tudnak megfelelni a kihí vásoknak. Ezen okból tehát nem
várható, hogy a külföldi kisbankok  nagyszámú fiókkal, vagy jelent sebb volumen  határon átnyúló
szolgáltatással jelennének meg a magyar piacon. Ilyen szempontból inkább fordí tott a veszély: a kis t keer vel
rendelkez  magyar bankok nehezebben állják a versenyt a t keer s külföldi hitelintézetekkel szemben. Ráadásul
a magyar bankokra érvényes t kekövetelmények reálértéke, az inflációs ráta miatt év l -évre csökkeni fog.
Jelent sebb problémát jelent a szövetkezeti hitelintézetekre el í rt 100 millió Ft-os t kekövetelmény európai
szintre emelése. Még ha az egyes speciális hitelintézetekre  megengedett 1 millió ECU-s minimális alapt ke-
követelményt el is tudjuk fogadtatni a magyar takarékszövetkezetek esetében , akkor is kétszeresére kellene
emelni a hazai limithatárt és mint a korábbi fejezetekben bemutattam, a hazai takarékszövetkezetek öntörvény
fejl dési pályát í rtak le a bankrendszerünk történetében.
Az univerzális bankrendszer kialakí tását célzó jogszabályi változások a tevékenység alapú szabályozás
irányába hatnak. Ennek következtében, mint korábban részleteztem, az értékpapí r-kereskedelmi tevékenységbe
belép  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális szabályok megalkotása egyre sürget bbé válik. A származékos
pénzügyi instrumentumok nem körültekint  alkalmazása, az egész pénzügyi rendszert is érint  kockázatot rejt
magában. Magyarország pénzügyi intézményei általában gyengébben t késí tettek, a szabályozás kevésbé
kifinomult, magas a küls  adósságok állománya, a deficites mérlegek miatt a hazai valuta kockázatosnak
tekinthet .  Í gy a kockázatkezelés rendszerint határokon átnyúló szabályozást igényel. A tulajdonosi
szerkezetre vonatkozóan az EU-irányelvek nem tartalmaznak megkötéseket.
 Az egyes tagállamokban nagyon változatos képet mutat a bankrendszer tulajdonosi struktúrája, melyben a
történelmi hagyományok is jelent s szerepet játszanak.
A magyar pénzügyi szektorban már ma is igen magas a külföldi t ke aránya, ami Magyarország uniós
integrációjával illetve a lényegében újraállamosí tást követ en a költségvetési finanszí rozási igények
függvényében minden bizonnyal tovább fog b vülni. A tulajdonosváltás hatással lesz a bakrendszerünk üzleti
normáinak szilárdulására is az osztalékpolitikától kezdve az üzleti stratégián át egészen a hitelintézeteknek a
monetáris politika és a gazdasági környezet változásaira adott válaszáig.
Az állami tulajdon részesedésének eladása azért is létfontosságú, mert a jelen dolgozatból reményeim szerint
látszik, hogy az állam sem közvetlen formában, sem a TB-önkormányzatokon keresztül, azaz valamilyen
közvetetten módon nem tudja ellátni az intézményrendszer szigorú elle rzésének illetve tulajdonosi
kontrolljának a funkcióját, feladatát.
Jelent s változást fog jelenteni, hogy az eddigi megfogalmazásomban speciális bankokra alapuló intézményi
szabályozásról a tevékenység alapú szabályozásra tev dik át a hangsúly. Ennek els  lépése már megtörtént,
amikor 1997. január 1-jei hatállyal egyesí tették az Állami Bankfelügyeletet és az Állami Értékpapí r- és

zsdefelügyeletet. Az univerzális banktevékenység engedélyezésével leomlanak  a piaci szegmentációs
korlátok, ugyanakkor meg kell er sí teni az ún. zfalak rendszerét, ami az egyes tevékenységekhez el í rt
különböz  t kekövetelményeket jelenti. A felügyelet számára jelent s feladatot jelent a származékos pénzügyi
termékek kereskedelmének szabályozása, hiszen ezen termékeknek nemcsak a korábban emlí tett
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kockázatkezelése, hanem számviteli vezetésük, könyvelésük sincs megoldva jelenleg Magyarországon. A
megfelel  adatszolgáltatás kialakí tása nélkül pedig az ellen rzésük is nehézkes.

A hazai szabályozás elve bizonyos szempontból sz kí teni fogja a felügyelet hatáskörét, ugyanakkor új tí pusú
feladatai is adódhatnak a magyar bankok külföldön való megjelenéséb l. Ezért mindenképp szoros kapcsolatot
kell kialakí tani az európai országok felügyeleteivel, mind a korábbi tapasztalatok megismerése, mind a kés bb
felmerül  problémák közös megoldása érdekében.
A magyar pénzügyi intézményekre vonatkozó kötelez  tartalékráta el í rások a csökken  trend ellenére még
mindig rendkí vül magasak  az európai átlaghoz képest. Néhány EU-tagállamban a kötelez  jegybanki tartalék-
el í rások helyett inkább likviditási tartalék képzését í rják el  a jogszabályok.
A magas tartalék-el í rások jelent s versenyhátrányba hozhatják a hazai piaci szerepl ket, különösen, ha a
külföldi hitelintézetek magyarországi fiókjai esetében nem követelnénk meg a magyar jogszabályoknak való
megfelelést. A tartalékráta el í rásokra vonatkozóan nincs EU-direktí va, a likviditás szabályozását viszont a
fogadó ország hatóságainak jogkörébe rendeli a második bankdirektí va. Az EMU létrejöttével azonban  a
tartalékrátára vonatkozó szabályok harmonizációja is várható. Nekünk mindenképp arra kell törekednünk, hogy
a likviditás felügyeletével együtt a tartalék-el í rásokra is a fogadó ország jogszabályai legyenek irányadóak.
Elengedhetetlen intézkedés tehát, hogy a kötelez  tartalékok szintjét a jegybank fokozatosan az európai átlag
szintjére csökkentse. Ez egyrészt el nyös lenne a hazai hitelintézetek számára, másrészt hosszú távon
elengedhetetlen monetáris politikai eszköztárunk harmonizálása az Európai Központi Bank (ECBS)
eszköztárával. A fokozatosság elvét azonban itt is célszer nek t nik szem el tt kell tartani.
A fentieken túlmen en emlí thetnénk még a betétbiztosí tás területét,  fizet képességre és a szavatoló t kére
vonatkozó prudenciális szabályokat, de  változni fog a magyar bankrendszer jöv képe illetve struktúrája a
külföldi hitelintézetek fióknyitásának megindulásával, illetve sokak szerint a magyar bankok is az univerzális
rendszert fogják választani.  Az EU-jogharmonizáció legfontosabb elemeit áttekintve megállapí thatjuk, hogy a
várható jogszabályi változások a magyar bankrendszer és a bankfelügyelet jelent s átalakulását fogják
eredményezni.  Az univerzálissá váló bankszektorban a már ma is éles verseny tovább fog növekedni, ennek
következtében várható a banki kamatmarzsok és a banki szolgáltatások után felszámí tott dí jak, jutalékok
csökkenése. Bizonyára növekedni fog a nem hagyományos banki tevékenységek súlya pl. biztosí tás,
értékpapí r-kereskedelem, tanácsadás.  A külföldi bankok magyarországi betétgy jtési lehet ségeinek
növekedése er s korlátot jelent majd a hazai pénzintézetek számára a forrásoldali kamatcsökkentésben.

Mindezek következtében valószí n sí thet , hogy a piaci szerepl k száma és mérete is jelent sen átalakul.
Egyes bankok a növekv  verseny áldozatául fognak esni, de bí zzunk abban, hogy a pozití v hatások lesznek a
dominánsak , els sorban ami az ügyfelek magasabb szint  kiszolgálását, a szolgáltatások árának csökkentését
és a termékválaszték növekedését illeti.
Az OECD-tagság fejében a magyar kormány 1995 tavaszán elkötelezte magát arra, hogy 1997 végéig
megteremti a lehet ségét külföldi bankok magyarországi fióknyitásának, ám a t ke ilyen nagymérv
liberalizálása – még ha kezdetben korlátokat is épí tenek be – új dimenzióba helyezheti a már eddig is domináns
nemzetközi szakmai befektet i kör, a banki m köd ke szerepét Magyarországon, felgyorsí thatja ugyanis a
nemzetközi nagybankok hazai megjelenését, ily módon olyan mérték  generálva, idézve el , ami
felkészületlenül éri a magyar bankrendszert.
Gondoljuk ismét végig: a magyar bankrendszernek a banktörténeti töréspontokat követ en a nemzetközi
válságok hatása miatt és a tervirányí tás romboló (részletesen elemzett) következményei miatt nem volt képes
megfelel  t keer t felhalmozni és nagyon törékeny. Illúzió lenne azt hinni, hogy a képz dött nyereségek
vagy a bankok száma a bankrendszerünk er sségét mutatná!
A fióknyitás lehet sége alapvet  fontosságú lehet: a fiókokra ugyanis az anyabank t keerejéhez mért banki
limitek, nem pedig a hazai hitelezési, befektetési korlátok vonatkoznának, miközben a hazai bankrendszer
fejl dését elemz  bankfelügyeleti jelentés is azt állapí tja meg, hogy „a bankrendszer t keállománya nemzetközi
összehasonlí tásban még mindig alacsony (...)”.
Miközben a hazai bankrendszer igen szignifikáns változásokon ment keresztül (jelen dolgozat reményeim
szerint ezt jól tükrözi), a lakosság, a befektet i kör, a közvélemény számára a bankokat könny  azonosí tani a
bankbotrányokkal, a kiemelked  menedzseri fizetésekkel és a bankcs dökkel. Mindez megí télésem szerint
alapvet en a banktörténeti fejl désben rejl  hiányosságokból fakad. A bankok botrányba való bevonása alól
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szinte egyik bank sem kerülhet ki; szerepet kapnak abban a privatizált bankok is (és még mindig a
privatizációnál tartunk!): rendszeresen felmerül a Budapest Bank privatizációs szerz dése, a K&H Bank Rt.
származékos ügyleteinek a kihatása stb. A hazai bankrendszer jöv jének megí télésem szerint alapvet
fontosságú tényez je és visszacsatolás révén annak eredend je is, hogy milyen üzletpolitikát, üzleti kultúrát
sikerül kialakí tani a magyar bankpiac szerepl inek. Ami az hitelezési aktivitást, mint meghatározó
bankteljesí tményt illeti úgy t nik az id sorokat figyelve, hogy els sorban a közép- és kisbanki szegmens növeli
az tevékenységének intenzitását, azonban ebben benne rejlik a kockázatok er teljes növekedése is.
Másrészt a korábbi magyar nagybanki szegmens szerepl i – amelyek közül történelmileg az OTP Bank Rt. a
lakosságot, a többiek a vállalkozási szektort finanszí rozták – 1998-ban er teljes tulajdonosi kontrollt alá
kerültek, ami az aktivitásuk vélhet en id ben korlátozott visszafogását is jelentette.
A lakossági szolgáltatások körében még mindig piacvezet  OTP Bank Rt. komoly versenytárssá vált a
vállalkozói szegmens finanszí rozásában és forrásallokációjában, miközben a többi kereskedelmi bank
igyekeznek betörni a lakossági piacra, ett l remélve a saját forrást s ily módon a bankközi piactól való
függetlenedést, valamint a kis- és középvállalkozások révén új ügyfélpiacra való behatolást.
Nem változott az eredményvolumen által felállí tott rangsor sem: nominális mérlegf összeg, nominális adózott
eredménye alapján továbbra is az OTP Bank Rt. a meghatározó nagyságrend .
Az eredmény-kimutatásokat elemezve –mint azt a jelen dolgozatban is többször jeleztem- a kereskedelmi banki
hatékonyság és eredményesség –az én felfogásom szerint- jelent sen elmarad a potenciális lehet ségét l: a
kereskedelmi bankok aktivitásában még mindig csak 50% alatti az ügyfélkihelyezések aránya, a fennmaradó
hányadot egyéb üzleti aktivitás jelenti. Mivel ezek a tevékenységek a hozam tekintetében sz kül  lehet ségeket
jelentenek ezért kijelenthet , hogy azok a bankok tudják szignifikánsan növelni a normál értelemben vett
hatékonyságukat és eredményességüket, akik megfelel  min ség  hitelportfoliót tudnak elérni és azt b ví teni
tudják; ezzel szemben ott romlás vagy legfeljebb alacsony szint  növekedés prognosztizálható abban a
szegmensben, ahol az üzleti aktivitás alacsony. Meg kell jegyeznem, hogy ez a fajta menedzsment felfogás nem
csak a kisbanki körben, hanem az újonnan megjelent külföldi tulajdonosok esetében is jellemz  és csak bizonyos
egyedileg meghatározó id  elteltével oldódik (ennek magyarázatát a korábbi fejezetben voltam). Az állami
befektetések ugyanis kockázatmentes hozamot biztosí tanak, a kereskedelmi banki kamatbevételek mintegy
átlagban 30-35%-a az állampapí rok hozamából származott. A kereskedelmi bankok azonban ezzel
kockáztatják azt is, hogy a küls  feltételek változása miatt rövid távon a potenciális fizet képes hitelkereslet
besz kül és annak egy hányada a liberalizálódott európai bakpiacon csapódik le. A kereskedelmi banki források
aránya a meghatározó hitelképes vállalkozások finanszí rozásában 1995-1998 között átlagban 35-45% között
mozgott, ugyanekkor ennek mintegy 25%-a külföldi hitelfelvételben jelent meg.
A bankszektor jöv jét tekintve egyértelm , hogy az alternatí v pénzügyi intermedierek szerepe
fokozódni fog; ez azt jelenti a kereskedelmi bankok számára, hogy törekedniük kell ezen szolgáltatói kör
bankcsoportba való bevonására. Már korábban is jeleztem, hogy ez megí télésem szerint a kockázatkezelés
illetve a kockázatmegosztás szempontjából kedvez  fejlemény és már 1998-ban is dönt  mértékben a banki
tulajdonosi kör volt domináns ebben a szegmensben.
Azonban az alternatí v intermedierek mellett alternatí v szolgáltatások fejlesztése is el térbe kerülhet.
Ilyen lehet például a szindikált hitelezés. Ezt azért tartom célszer nek kicsit részletesebben megemlí teni, mert a
hazai bankrendszer legéget bb problémáját kezeli, azaz az alacsony t keellátottság áthidalására szolgálhat.
Az elmúlt években a hazai hitelezési gyakorlatban jelent s változások történtek. A 90-es évek els  felében
jelent meg, de még viszonylag kuriózumnak számí tott a szindikált hitelezés. Ezen hitelezési forma
szükségessége fel sem merülhetett az egyszint  bankrendszerben. A kétszint  bankrendszer létrejöttének
kezdetekor pedig a m ködési mechanizmusok szabályozatlansága, a t kemegfelelési és egyéb normatí v
el í rások hiánya és nem utolsó sorban a tapasztalat, illetve szakismeret korlátozott volta akadályozta ezen
banki üzletág szélesebb kör  elterjedését
Hazai viszonylatban léteztek olyan sajátosságok, mondhatni hiányosságok, illetve néhány még ma is jelen van,
amelyek a szindikált hitelezési forma széleskör  elterjedését akadályozták. Ezen tényez k a következ k voltak:
(a) a gazdaság általános helyzetéb l fakadó jelent s kockázat és az ebb l ered  nagyfokú bizonytalanság

óvatossá tette a bankokat;
(b) Magyarországon nem volt irányadó bankközi forintkamatláb;
(c) a bankok inkább a jó ügyfelekért versenyeztek, nem volt bennük igazán az együttm ködési szándék;
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(d) er s volt és még ma is er s a bankok közötti konkurencia harc, és attól félnek, hogy ügyfelük a szindikátus
révén más bankhoz pártol;

(e) a bankok egymásról nem rendelkeztek elég információval, nagyobb volt a kockázata egy közös
finanszí rozásnak, mint az önállónak;

(f) a hazai vállalatok többsége még nem ismerte fel a szindikált hitelezésben rejl  lehet ségeket, húzódoztak
attól, hogy egyszerre több banknak tartozzanak;

(g) végül a szindikált hitelfelvétel lényegesen komolyabb jogi el készí tést igényel, és erre az ügyfelek még
nem igazán voltak felkészülve.

Szindikált hitel esetén két vagy több bank nyújt egy adósnak hitelt azonos feltételekkel, ugyanazon
dokumentáció felhasználásával, egy közös f szervez  bank (ügynök) sokoldalú szervez  tevékenysége mellett.
A szindikált hitelek leggyakrabban középlejáratú futamid vel köttetnek, de ugyanúgy alkalmasak rövid, három,
hat  vagy tizenkét hónapos lejáratú célok finanszí rozására is.
Sokan a szindikált hitelekkel azonos fogalomként kezelik a konzorciális hiteleket is. Van azonban közöttük
különbség:
(a) a szindikátusban a bankok egymástól eltér  szerepkörben t nnek fel, amit az adós illetve a szindikátus

különböz  mérték  jutalékokkal honorál;
(b) konzorciális hitelek esetében is különféle szerepeket láthatnak el a bankok, jutalékaik aránya, részvételi

összegeik nagyságának megfelel en, mégis egyforma.
E különbségtétel mindenekel tt a magyar hitelpiacra jellemz , ahol a kereskedelmi bankok jutalékérzékenysége
és nyereségérdekeltsége az európai piacon megszokottnál alacsonyabb szint  kockázatvállaló képességgel
párosult, amib l az következik, hogy szindikált hitelekben való érdekeltségük fokozása az összes megszerezhet
jutalék konzorciálása, vagyis egyenl  mértékben való szétosztása útján érhet  el.
A szindikált hitel tehát egy több banki ügylet, amelyben a bankok felel ssége önmaguk
teljesí t képességére szorí tkozik: egyetlen bank sem felel semmilyen módon vagy formában a
szindikátus más tagjainak viselkedéséért.  Ebb l következik, hogy ha egy szindikátus bármely tagja
elmulasztja bármely kötelezettségének teljesí tését, sem az ügynök sem más bankok nem tartoznak
felel sséggel, senki nem követelheti meg t lük a mulasztást vét  bank helyett annak kötelezettségei teljesí tését,
semmilyen formában. Megszokott dolog azonban ilyen estekben, hogy az ügynöki feladatokat ellátó bank, az
adóssal folytatandó konzultáció után, legjobb er feszí téseit latba vetve (best effort bázison) megkí sérli egy
önként vállalkozó bank (amely természetesen lehet akár a szindikátus meglév  tagja, de lehet egy kí vülr l
érkez  új bank is) beszervezését. Az újonnan érkez  ezek után a szindikátus eredeti tagjaival a maga
kategóriájában egyenl  elbí rálásban részesül, mintha a hitelmegállapodás eredeti aláí rója lett volna.
Habár a bankok közös feltételrendszernek vetik alá magukat, nem követelmény, hogy részvételi összegük is
azonos legyen. Azonos összeget vállaló bankok rangja egy szindikált hitelben általában azonos: ha egy bank
magasabb, szeniorabb rangot kí ván magának meg rizni a szindikátusban, ahhoz részvételi összegét ennek
figyelembevételével kell meghatároznia. Kitüntetett szerepük csupán a könyvvezet  és az ügynöki feladatokat is
ellátó bankoknak van. Rendszerint maguk is szenior hitelez k, és mint ilyenek, rangjuknak megfelel  helyet
foglalnak el a szindikátusban.
Klasszikus szindikált hitelekben az ügynököt a bankok jelölik ki és választják meg maguk közül, saját érdekeik
folyamatos képviseletére.  Ily módon tehát az ügynök az adós képviseletét nem is látná el.
Rendszerint a szindikátus ügynöke az a bank, amelyik legközelebb áll az adóshoz, hosszú múltra tekint vissza a
kett jük közötti üzleti kapcsolat. leggyakrabban ez az a bank , amelyik feltárja az ügyfél hiteligényét, realizálja,
hogy azt szindikálni kell. Ily módon tehát az ügynök szerepe sem korlátozódik a hitelez  bankok érdekeinek
képviseletére az adóssal szemben, hanem csaknem minden esetben képviseli az adóst is a hitel teljes futamidején
keresztül.
Végül nézzük át a szindikált hitelek csoportosí tásának  lehet ségeit. A szindikált hitelek piacán megjelen
üzletek megkülönböztetésének számos módja van. Els  csoportképz  ismérvünk legyen a szindikált hitelek
fajtája.
ù a kereskedelmi bankok nyújthatnak szindikált hitelt külkereskedelmi ügylet finanszí rozásához;
ù a szindikált hitelek másik csoportja, amikor a bankok hozaméhségüket akarják kielégí teni és általános

üzleti célok finanszí rozására (general corporate purposes) nyújtanak hitelt;
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ù harmadik fajtája a projektfinanszí rozás, ami a legfejletlenebb és legnagyobb szakértelmet kí vánó. Hazai
bankok olyan esetben lépnek be ilyen hitelbe, amikor a projekt magyar érdekeltség  (pl. a Dunaferr Rt.
egyes számú nagykohójának rekonstrukciója).

ù beszélhetünk a szindikált hitelek els dleges vagy másodlagos piacáról is; els dleges (primer) piac a hitel-
megállapodás aláí rása el tti események szí ntere. Mindazok a bankok, amelyek ebben a fázisban
csatlakoznak a hitelhez els dleges partnerekként élvezik az ket megillet  összes el nyt, amit az ilyen
üzletekhez kapcsolódó magasabb hozam és a nagy sajtónyilvánosság nyújt. További jellemz je az
els dleges piacnak a nagyfokú szervezettség. A másodlagos (szekunder) piac szí npadán zajlanak az
aláí rás utáni adásvétel eseményei. A másodlagos piac résztvev i nem eredeti aláí rói a megállapodásnak,
hanem olyan hitelekhez csatlakoznak a szerz dések aláí rása után, melyeket más bankok nyújtottak az
adósnak.

Markáns példája e különbségtételnek még a hitelfolyósí tásának a pénzneme. Beszélhetünk:
ù egydevizás (pl. dollárban folyósí tott hitelr l),
ù kétdevizás (dualcurrency) és
ù többdevizás (multicurrency) hitelr l.
A többdevizás opció a bankok részér l egy dí jtalan többletszolgáltatás. Projektfinanszí rozás esetén, a
beruházás létrehozásához berendezéseket és szolgáltatásokat kell vásárolni, ezeket a vonatkozó
külkereskedelmi szerz désekben meghatározott devizákban kell kifizetni. Az egydevizás hitel devizáját ilyenkor
át kellene váltani a fizetés devizájára, ami költséggel jár. Többdevizás hitel esetén ez a költség elkerülhet .
Ma a hazánkban m köd  kereskedelmi bankok hitelezési politikája a megváltozott politikai, törvényi és
gazdasági tényez k következtében, valamint a piac folyamatosan változó igényeivel összhangban az
európai és nemzetközi hitelezési gyakorlathoz közelit.
Ennek megfelel en a bankok piacorientált szervezetek, ami alatt azt értem, hogy alkalmazkodnak a piac
változásaihoz, megpróbálnak kidolgozni olyan új instrumentumokat, amelyek a piac szerepl i által támasztott
igényeknek megfelelnek. Ilyen, a piac szerepl i által támasztott igény ma Magyarországon, hogy a piacon
hitelfelvev ként jelentkez  ügyfelek hiteligényének nagysága messze meghaladja egyetlen bank lehet ségeit. Ha
azt a lehet séget vesszük számí tásba, hogy összes bankkapcsolatuknál meglév  összes hitelkeretüket egyszerre
vennék igénybe, még akkor is el fordul, hogy a hiteligényük kielégí tetlen marad.
Itt jelenik meg a szindikált hitel, hiszen egyik lényeges tulajdonsága, hogy olyan bankok is csatlakozhatnak a
szindikátushoz amelyek egyébként eddig semmilyen kapcsolatban nem voltak az ügyféllel.
Megállapí thatjuk, hogy a szindikált hitelek  vonzereje a bankok számára egyrészt az ügyfélkör b ví tésének
lehet sége. A kis- és közepes t keerej  bankok számára ezen forma révén lehet vé válik, hogy olyan
iparágakban lév  ügyfelek számára is nyújtsanak hitelt, melyeket máskülönben nem tudnának felvállalni. Í gy
képesek a bankok hitelportfoliójukat diverzifikálni, valamint a kockázatot megosztani egymás között.
Más lényeges tényez k is közrejátszanak még abban, hogy a bankok egyre gyakrabban választják a szindikált
hitelezést Magyarországon is. Hazánkban a kereskedelmi  bankok tipikusan egy év alatti kihelyezésre
törekednek.
Hitelportfoliójukban a rövid és a hosszú lejáratú hitelek általában 2/3-1/3 részt foglalnak el. Ez az arány azért
alakul í gy, mert a bankoknak egyrészt kockázatosabb hosszú lejáratra kihelyeznie, mint rövidre ha az adós
mögött nincs állami garancia, másrészt meg kell felelnie a likviditási követelménynek. A likviditásnak a
gazdaság egészére, de különösen a pénzügyi piacok m ködése szempontjából óriási jelent sége van. Mivel a
likviditás - a rentabilitás - mellett a banki üzletpolitikának fontos sarokpontja. A likviditás központi szerepe a
pénzintézetek sajátos t keszerkezetéb l következik. Ha egy bank akár átmenetileg is illikviddé válik, az idegen

ke rendkí vül magas súlya miatt végzetes következményekkel járhat, mert a betétvesztés (run) a kihelyezések
fedezetének elveszí tését jelenti, ami a bank fizetésképtelenségét vonhatja maga után. De azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy a bankok nyereségük maximalizálására is törekszenek a biztonságos m ködés mellett,
hiszen profitorientált szervezetek. Ha a pénzintézet üzletpolitikáját optimálási feladatként értelmeznénk, akkor
a profitot, mint célfüggvényt kellene a likviditás, mint optimalitási feltétel mellett maximalizálni. A profit a
bankok esetében részben a hitelezésb l származó nyereség, a kamatbevétel. Vagyis a források árának és
költségének ismerete után azokat lefedezve megérje a banknak a másik oldalon a hitel folyósí tása. A hazai
piacon azonban az üzleti szektor által fizetett hitelkamatok és a betétek után járó  kamatok szintje alacsonyabb
lett a mögöttünk álló id szakban, akár csak a kamatmarge.
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Itt lép be a szindikált hitelezés egy másik  lényeges tulajdonsága, hogy a hitel nyújtása általában változó
kamattal, LIBOR + fix kamatfelár kamatkondí ció mellett történik. Ez a bankok számára azt jeleni, hogy
mindazok a bankok amelyek jó kamatmarge-val tudnak pénzt felvenni a piacon, egyben részt is tudnak venni a
hitel folyósí tásában. Ezenkí vül a hitel folyósí tásában résztvev  bankok az adós által fizetend  jutalékból is
részesülnek attól függ en, hogy milyen pozí ciót töltenek be a szindikátusban. Levonhatjuk azt a következtetést,
hogy a kereskedelmi bankok számára ennek az új üzletágnak  egy másik vonzereje a banki eredmény
növelésének lehet sége.
Képessé válnak a bankok arra is, hogy m ködési területüket akár az adott ország határain túlra terjesszék ki
ezzel a hitelnyújtási formával, hiszen a t kemozgás globalizálódását egyik oldalról a világ t kére éhes
vállalatainak  t keszükséglete, másik oldalról azonban, a befektet k oldaláról a profitmaximalizálás motiválja.
Szólni kell arról is, hogy a nemzetállami keretek túllépésével nem csak a profitmaximalizálásra nyí lik
lehet ség, hanem számos esetben a kockázatok csökkentésére is. Ezért a bankok hitelezési tevékenységüket,
mind a vállalati hitelfelvev k, mind pedig a banki adósok tekintetében kiterjesztették az országhatáron túlra, ami
azt jelenti, hogy a Magyarországon m köd  bankok részt vesznek olyan szindikált hitelek nyújtásában, ahol az
adós külföldi, (például oroszországi székhely ).
Azonban a banki tevékenység globalizálódásának is vannak jogszabályi korlátjai, más szóval a bankok
devizaügyleteit rendeletekkel szabályozzák. Az egyik ilyen rendelet a 15/1995. (PK.18.) MNB rendelkezés a
külföldi pénznemben, arannyal és külföldiekkel forintban végzett pénzintézeti tevékenységr l, melynek 25.§ (
Devizaeszközök kihelyezése külföldre illetve külföldihez ) kimondja, hogy:
a) a felhatalmazott pénzintézet devizahatósági engedély nélkül helyezhet ki külföldre, illet leg deviza-

külföldiekhez devizaeszközöket az alábbi feltételek megtartása  mellett:
ù a külföldi kihelyezés nem lehet egy évnél hosszabb lejáratú;
ù a külföldi kihelyezés(ek) összege nem haladhatja meg a külföldr l, illet leg deviza-külföldiekt l bevont

idegen devizaforrások 50%-át.
b) a külföldre, illet leg deviza-külföldiekhez kihelyezhet  devizaeszközök értékhatárára vonatkozó el í rásnak

naponta kell megfelelni;
c) a felhatalmazott pénzintézetnek az olyan külföldi kihelyezéséhez, amely nem felel meg az el bbi pontok

szerinti feltételeknek, el zetesen meg kell szereznie az MNB engedélyét.
A szindikált hitelezést tehát nem csak az el nyei miatt alkalmazzák a bankok. A szindikált hitel az egyes
hitelügyletek nagysága és az egyes bankok törvényileg vagy banki bels  szabályok által felállí tott hitelezési
limitek közötti ellentmondás feloldásának eszköze. Ilyen jogszabályi, törvényi el í rás amely indokolttá teszi a
használatát a Hitelintézeti törvény, amelynek 79.§ kimondja, hogy:
ù nagykockázat vállalásának min sül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére

történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló t kéjének 10%-át meghaladja.
ù az egy ügyfél vagy ügyfélcsoporttal szemben a hitelintézet által vállalt kockázatok együttes összege nem

haladhatja meg a hitelintézet szavatoló t kéjének 25%-át. (legal lending limit);
ù a hitelintézet által vállalt nagykockázat együttes összege nem lehet több, mint a hitelintézet szavatoló

kéjének nyolcszorosa.
Ez a paragrafus korlátozza a bank által kihelyezhet  összeg nagyságát a bank szavatoló t kéjének
függvényében. További korlátozó tényez  a bankok által kötelez  jelleggel kidolgozott kihelyezési szabályzat.
A hitelintézet a jelenleg érvényes szabályozás szerint köteles -a kihelyezések és kötelezettségvállalások
megalapozottságát, áttekinthet ségét, a kockázatok felmérésének ellen rzését és csökkentését lehet vé tev -
bels  szabályzatot kidolgozni és alkalmazni. A bankok által kidolgozott kihelyezési szabályzat többsége
meghatározza a limitet és  a globállimitet. Limit: összeghatár formájában megadott banki érték az ügyféllel
szemben összességében vállalható banki kockázatokra. Globállimit: a bank kockázatvállalásával kapcsolatos
általános  jelleg  korlátozás, amely egyes üzleteket abban az esetben is tiltottnak min sí thet, ha azok vállalása
az ügyfélkockázat szempontjából  megengedhet  lenne. (pl. országlimit)
Ügyfélkockázat: a bank által az ügyfelekkel kötött bármely ügylet esetében, az ügyfél nem teljesí téséb l
adódóan, a legkedvez tlenebb adós magatartás és környezeti tényez k mellett a bankra háruló potenciális
veszteség.
Látjuk, hogy a bankok limitálva vannak az egy hitelfelvev nek nyújtható hitel nagyságának tekintetében. Ezt az
el í rást azonban át lehet hidalni a szindikált hitelnyújtás révén, és a banknak lehet sége van arra, hogy akkora
összeggel lépjen be amekkora szabad kapacitással az adott id szakban rendelkezik.
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Mint a leí rtakból is látszik, ahhoz, hogy ez a hitelezési forma m köd képes legyen a magyar  bankok körében
is, egy új szereposztásra van szükség. A bankoknak versenytársakból üzlettársakká kell(ene) válniuk. Ezt azért
nagyon fontos felismerni a bankoknak, mert egy szindikált hitel folyósí tása közben nem egymás ellen, hanem
egymás mellett kell tevékenykedniük ahhoz, hogy a kit zött célt elérjék. Továbbá, fel kell mérni a bekerülési
költségeket is, miel tt az üzletbe a bank vagy az Ügyfél belekezd. Egy ajánlat költséganalí zisének elvégzéséhez
szükség van bizonyos paraméterek ismeretére:
ù összeg, kamatláb, valamint az összeg százalékos arányában kifejezett jutalékok: el re fizetend  egyszeri

összegek és egyéb nem százalékos, hanem fix összegben kifejezett költségek, mint például jogi, eljárási és
propaganda kiadások, továbbá a lejárat megjelölése és a visszafizetés módja, vagyis a törlesztési terv. Az
el re fizetend  egyszeri jutalék (front-end fee) összetev i a következ k lehetnek: vezet  szervez i jutalék
(underwriting fee), és részvételi jutalék (participation fee). A front-end fee-n belül, annak felosztásáról a
vezet  szervez k (underwriters) és a résztvev k (participants) között a vezet  szervez k döntenek amikor
a szindikálási stratégiát meghatározzák. Sok esetben az ügynöki jutalék és készpénzköltségek összege
olyan csekély a hitelösszegre vetí tve a kamathoz és az egyéb jutalékokhoz képest, hogy ezeket a
költséganalí zis során nem is veszik figyelembe.

A hazai bankrendszer t kemegfelelési szintje  1998-ban is meghaladta a kötelez en el í rt mértéket, ami az
el bbi állí tásomat támasztja alá198, viszont a biztonságot el segí ti a bankoknál. A bankrendszerünk jöv képét
tekintve meghatározó trendnek t nik a banki forrásoknak futamidejének rövidülése vagyis a megtakarí tási
hajlam csökkenése: 1998-ban már 60% feletti arányt  jelentett az éven belüli futamidej  források aránya.  Ez
pedig addicionálisan er sí ti az alternatí v pénzügyi intermedierek szerepét.
Végül a bankrendszerünk jöv képe szempontjából szintén meghatározó változásokat sejtet, hogy a ma er sen
szétaprózott, önállóan biztonságos és rentábilis m ködésre többségükben nem képes takarékszövetkezetek
körében összeolvadások várhatók.
A spontán fejl dés alapján valószí n sí thet  tendenciák mellett a magyar bankpiac struktúrája attól is függ,
hogy az ismét aktiválódott banktulajdonos, az állam rövid távon milyen gazdaságpolitikát illetve bankpolitikát
tervez megvalósí tani. Az állam tulajdonosi szerepében is bürokratikus, nem piacmotivált, s ráadásul sok
érdekkonfliktussal terhelt. Mivel az állami tulajdonba került kereskedelmi bank mindenkori privatizációja a
tapasztalatok alapján szükséges és hasznos is, ezért várható, hogy bankrendszerünkben 70% felé fog emelkedni
a külföldi tulajdoni hányad.
Az államnak megí télésem szerint meghatározó szerepe már rövid távon is csak a bankpiaci reguláció
meghatározójaként lesz.
Jelen dolgozat  befejezéseként még röviden szeretnék arra a kérdésre koncentrálni, hogy a kereskedelmi bank
milyen funkciót tölthet be a hazai pénzügyi intermedierek versenyében199. Ezt a történeti vonalat er sí t
fontosságú kérdésnek í télem meg és azért helyeztem dolgozatomban a történeti el zmények után, hogy
érzékeltessem milyen mértékben változott meg napjainkra a hagyományos kereskedelmi bankok funkciója és a
tulajdonosi elvárások köre. Ma már nem olyan publikációkra van ugyanis szükség, amely a banküzemtani
tankönyvek klasszikus banki funkcióit összegzik, hanem inkább az új szerepkör értékelése jelenthet kihí vást.
Aktuálisnak érzem ezt a kérdést azért is, mivel 1998-ban a hazai pénzpiac már átélt újabb bankbotrányokat és
a t zsdeválság is egyértelm en megmutatta a magyar pénzügyi piac instabilitását. Mindezek alapján
megí télésem szerint érdemes akár csak vázlatosan is a kereskedelmi bankok szerepvállalásának jöv képét és
pozí cióját megvizsgálni a hazai pénzügyi piacon. Az áttekintést a következ  szerkezetben tesszük meg:
1997. végére és 1998. elejére megí télésem szerint kijelenthetjük, hogy a pénzügyi intermedierek köre igen
jelent sen kib vült, olyannyira, hogy ezeken belül egy szelekciós folyamat is el kell, hogy kezd djön. Az az
állí tás ugyanakkor – amelyet számos hazai és külföldi szerz  is képvisel – miszerint a kereskedelmi bankok
közvetí t , illetve forrásakkumuláló szerepe egyre visszavonulóban van200, megí télésem szerint

198 Figyelmeztetnék arra, hogy nemcsak a szolvencia mérvadó, hanem mindenkor fizet képesség is (azaz a
likviditás biztosí tása)

199 A kereskedelmi bankok szerepének változásával foglalkozott Tóth, L.[1999] el adása, melyben els sorban az
értékszemléletre helyez dött a hangsúly.

200 Vigh-Mikle, Sz.[1999] tanulmányában rámutat az alternatí v szolgáltatók szerepének növekedésére, mí g Ábel-
Polivka [1998] egyenesen úgy fogalmaz, hogy a versenyhelyzet következtében mára már a kereskedelmi bankok
hátrányba kerültek.
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Magyarországon semmiféleképpen nem állja meg a helyét. A kereskedelmi bankok intermedier funkciója
hazánkban ugyanis a statisztikák tanulsága szerint továbbra is jelent s.
A lenti 102.sz. ábra jelzi, hogy a kereskedelmi banki pénzügyi közvetí t  szerepével mára már lényegében
azonos nagyságrendet képvisel Magyarországon a BÉT kapitalizációja. Ez azonban torz kép önmagában, hiszen
nem árt tudni, hogy a BÉT-n a legnagyobb forgalmazott A-kategóriás részvény az OTP Bank Rt.
törzsrészvényeinek csomagja, mí g az alternatí v befektet k közül a hazai befektetési alapok és pénztárak dönt
hányada is kereskedelmi banki tulajdonban van.

102.sz.ábra

Mindez azt támasztja alá, hogy a 90-es évek magyar pénzpiacán is jelent s az alternatí v pénzügyi
intermedierek szerepe, azonban mind közvetlenül, mind közvetetten megmaradt a kereskedelmi bankok vezet
szerepe. Ez ugyanakkor megí télésem szerint az egyik legfontosabb veszélyforrás is.

103.sz.ábra

Más ugyanis a helyzet akkor, amikor egy kereskedelmi bank limitált t kekockázatot vállalva brókercégén vagy
befektetési alapján keresztül vállal nagyobb kockázatot a magasabb hozam érdekében és megint más, ha
közvetlen kockázatot vállalva saját eszközállományát veszélyezteti mondjuk a származékos piacon.
Nem lenne szabad elvárni, hogy egy bank, amely alapvet en kockázattranszformálás révén érhet el
hozamot és amely els dlegesen likvid forrásokat az id  dimenziójában értelmezve kisebb likviditású
kihelyezésekké alakí t át ugyanolyan hozamkövetelménnyel találja magát szemben, mint a teljesen más
forrásszerkezettel rendelkez  alternatí v pénzügyi intermedierek.
A 1990-es évek els  felében tartósan megmaradt azonban a profitszemlélet. Ennek keretében a banki
tulajdonosok els dleges szempontja a minél nagyobb mérték  illetve, volumen  profit elérése volt. Ez pedig arra
késztette a bankokat, hogy egyre nagyobb mértékben folytassanak nem klasszikus banki kihelyezéseket is.
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Mindenképpen elí télend  gyakorlatot folytatott pl. Magyarországon a Postabank Rt., azonban nem generikusan,
hanem a KHM szemlélet alapján; tapasztalatuk szerint ugyanis bí zhattak az általános gazdasági optimizmusban
és fellendülésben (az ingatlanüzletek mindenesetre ezt támasztják alá).

A fenti fokozott mérték  közvetett és közvetlen szerepvállalás nagy részt okolható a kereskedelemi
bankok szerepének és szerepfelfogásának változásáért, amely részben (de csak részben) oka és
következménye is a jelen dolgozat korábbi fejezetében bemutatott konszolidációs folyamatnak.
A magyar bankrendszer jelent s állami segí tségnyújtás után 1996-ra végre magához tért, ismét nyereségessé
vált (ebbe beleértve a takarékszövetkezeti integráció egyesí tett eredményét is), ugyanakkor mérete még mindig
jelent sen alatta van az egészséges gazdaságmonetarizáltsági szintnek. Az alternatí v pénzügyi közvetí t k
fokozódó jelent séggel bí rnak. Egyik szignifikáns résztvev je ennek a piacnak a Budapesti Értékt zsde,
melynek kapitalizációja napjainkra már elérte az éves GDP 35%-át. Ezzel a mértékkel a régióban
piacvezet nek számí t.
A legutóbbi id szak meghatározó jelensége a külföldi tulajdonú pénzintézetek fokozott el retörése, piaci
szerepük növekedése. Ez a banki szegmens kisbanki pozí cióból egyre inkább egyértelm en középbanki
szegmensbe mozdult el.201 Mintegy három éve pedig ez az a kör, amely kiugróan nagy arányú növekedést tud
produkálni a banki versenyben. Ez érthet  is, hiszen olyan szolgáltatással és kultúrával rendelkeznek, amely
miatt a hazai nagybankok nem képesek ügyfeleiket elhódí tani.
Más kérdés ugyanakkor, hogy a túlzott mérték  banki hitel- illetve mérlegnövekedés a mai magyar bankpiaci
illetve gazdasági környezetben veszélyeket is rejthet magában, amit kezelni lehet egy visszafogottabb
(els sorban szelektí vebb) hitelezési és üzletpolitikával is).
A szektorra jellemz  polarizáció és szegmentálódás azonban még koránt sem zárult le: a vágyott Európai
Unióba való integrálódás sok szerepl t indí t arra, hogy kí méletlen kamat-marge harccal minél gyorsabban a
lehet  legnagyobb piaci szeletet hasí tsa ki a maga számára.
Megí télésem szerint az eddig lezajlott változások (a közeljöv ben várható bankprivatizációkkal együtt - ebbe
beleértve a Postabank Rt. ügyének a rendezését is) képessé tehetik a magyar bankrendszert az önfejl désre. A
kormányzat igazi feladata most már csak annyi, hogy hitelez barát jogi környezetet biztosí tson: ha ez
megtörténik, akkor a bankok hirtelen növekv  aktivitása végre biztosí tani fogja a gazdaság növekedését - addig
azonban naivitás abban reménykedni, hogy egyedül a költségvetési kiadások átcsoportosí tásával, központi
hitelpolitikával és a kedvezményes refinanszí rozás különböz (nyí lt és leplezett) formáival, kormányzati
infrastrukturális programokkal a fenntartható növekedési pálya elérhet .

104.sz.ábra

A bankrendszer a XX. sz. végén és a XXI. sz. elejére számos kihí vással került, illetve kerül szembe, melyek
mindegyike a bankmodell alapvet  átgondolását sürgeti. A kereskedelmi bankok helyzete Európában alapvet en
különbözik a tengeren túli banki aktivitástól202, hiszen mí g Európában a tradicionális vállalati hitelezés
különböz  változataival állunk szemben, addig az USA-ban jóval nagyobb hagyománya van a
kötvénykibocsátással és egyéb közvetett (pl. t zsdei) eszközökkel való finanszí rozásnak. Ezek megí télése,

201 A szabályozás szeritn a nagybank az, amelynek piaci részesedése 5%, a középbanké 1-5%.
202 Ld. W.R.White [1998] tanulmánya az európai bankhelyzetr l.
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azaz a bankdominálta pénzügyi rendszer és az alternatí v pénzügyi intermedierek meghatározta pénzügyi
rendszer összehasonlí tása nem jelen doktori értekezés feladata. Megemlí tésük azonban a hazai bankrendszer
jöv jét illet en elkerülhetetlennek t nt az értekezés logikai konziszetnciájának megteremtése érdekében. A
fentiekben elmondottak ellenére is elmondható, hogy a kereskedelmi bankoknak a világ minden táján
azonos vagy hasonló kihí vásokkal kell szembenézniük, melyek els sorban a finanszí rozás
globalizálódásából következnek. Úgy vélem, a mai kor terméke, az ún. új gazdaság a bankok számára sokkal
több veszélyt rejt magában, mint amennyi azonosí tható rövid távú el nnyel jár. saját megí télésem szerinr a
bankoknak ezen a téren tanúsí tott konzervatí v magatrtása igenis befektet barát és pozití v.

      W.R.

105.sz.ábra

Els – és a XXI. sz. banktevékenységére talán leginkább hatással lév – változás a szolgáltatások
versenyének feler södése. Ez azt jelenti, hogy egyre meghatározóbb szerepük lesz a finanszí rozási igények
kielégí tésében a banki tradicionális hitelforrásokon túl az alternatí v szolgáltatásoknak. Fél , hogy egyúttal
egyre veszélyesebb mértében er södik fel a TSZM szemlélet hatása, aminek következtében a
kereskedelmi bankok egyre jobban hasonlí tani kezdenek egy normák vállalkozáshoz. Ez azt a veszélyt
hordozza magában, hogy sokkal er teljesebben lesznek a bankok kitéve a válsághatásoknak és elveszí tik
a bankjellegüket. Amint elveszí tik azonban a banki jellegüket, halálra is vannak í télve. Már ma sem
rendkí vüli jelenség, hogy ipari konglomerátumok a dolgozóiktól betéteket fogadnak el, illetve fogyasztási
hiteleket adnak ki részükre.203

Az európai bankok mindezek mellett – versenytársaikhoz viszonyí tva – alacsony hatékonysággal és viszonylag
nagy fiókhálózattal m ködnek, melyek nagy része ráadásul hazai fiók, illetve a kontinens valamelyik más
országában található (a Világbank 1998-as felmérése alapján az európai bankoknál csak mintegy 1%-os az
Európán kí vüli fiókok aránya az összes fiókon belül). Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy ezen pénzügyi
intézményeknek egyszerre kell bels  és küls  kihí vásokkal szembenézni a XXI. sz-ban. Ezen változások
részletezése következik a második részben.
Els dleges és mindenki számára nyilvánvaló kihí vás az információtechnológia és a kereskedési technológia
robbanásszer  fejl dése. Ez a fej dés napjainkban már ott tart, hogy a kereskedelmi bankok lényegében minden
üzletágában növekszik a részaránya az elektronikus bankszolgáltatásoknak. Ez azonban igényli a
szolgáltatások uniformalizálását és tömegesí tését is.

203 Emlékezzünk a hazai banktörténet tényeire: Magyarországon nagyon hosszú ideig valami hasonló rendszer
helyettesí tette a bankokat a gazdasági életben. A bank létezése nem szükséges és nélkülözhetetlen feltétele a
gazdaság m ködésének, amennyiben funkciói más szerepl k által legalább olyan hatákonyan és
költségvonzattal elláthatóvá válnak.
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Nem nehéz megjósolni, hogy amennyiben a számí tástechnikában sikerül megoldani az internetes adatforgalom
biztonságának fokozását, akkor a XXI. század meghatározó szolgáltatási formájává az Internet banking válik.
Az Internet banking, illetve általánosságban az elektronikus bankszolgáltatás számos kockázatot és
szabályozatlanságból ered  bizonytalanságot is magában rejt.
Ez a szolgáltatási forma azonban estélyt is rejt magában a kereskedelmi bankokra nézve, hiszen ezen
hálózatokban, szolgáltatókban ma még nem szignifikáns banki tulajdonosi kör; vélhet en a következ
évszázadban ezen a téren lesz a legnagyobb a kereskedelmi bankok el retörése.
A másik kiemelked en fontos változás a bank-ügyfél kommunikáció fejl dése. A XX. sz. végére egyre
meghatározóbbá válik a kártyaüzletág és az ún. elektronikus bankszolgáltatások forgalma. Már ma sem lehet
meg egyetlen bank sem az e-banking különböz  formáinak legalább korlátozott biztosí tásával (home-banking,
office-banking, ATM/POS szolgáltatás, virtuális banküzletág).
Nem független ett l és nem is mond ennek ellent a banktevékenység másik fejl dési iránya, a private banking
üzletág. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tömegtermékek és tömegszolgáltatások költségtakarékos értékesí tése és
lebonyolí tása mellett a nagy banki haszonnal járó jelent s ügyfelek elkülöní tett teljes kör  kiszolgálása
megköveteli akár külön üzletágként való kezelésüket is.

106.sz.ábra

102.sz.ábra

Megí télésem szerint a fenti két fejl dési irány között nem választani kell, hanem azok együttesen,
egymást kiegészí tve létezhetnek csak: mindegyik biztos alapot nyújt a bank stabil növekedéséhez.
Az egyedi és teljes kör  kiszolgálás elengedhetetlen feltétele lesz a következ  évszázadban a közvetlen bank-
ügyfél számí tógépes vagy éppen mobil kapcsolat, illetve a pénzforgalom egyre fokozódó megsz nése és
átterel dése különböz  tí pusú bank- és hitelkártyákra.

107.sz.ábra
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A bankok alapvet en költségtakarékossági szempontokból a tömegtermékek értékesí tését és fejlesztését is az
IT eszközeivel kí vánják megoldani és nyilvánvaló, hogy ebben a piaci szegmensben a banktevékenységben
rendkí vüli gyorsasággal fognak elterjedni az olyan megoldások mint a virtuális bank, a home banking, a „smart
card” megoldások. Ezt az irányt er sí ti a piacvesztés potenciális „réme”, hiszen az internet és a bels
hálózatok el retörésével a globalizálódó vállalatbirodalmak a tranzakciók egy jelent s részt a XXI. sz-ban
el reláthatólag a bankok kiiktatásával, akár saját hálózatukon keresztül is lebonyolí ttathatnák.
A kereskedelmi bankokkal szembeni kihí vások fokozódása (demográfiai változások következtében
átrendez dik az eszköz-forrás szerkezet, változik a banki termékek fogyasztóinak preferenciája, az állam
bankokkal szembeni viselkedésének, azaz a tulajdonosból kí vülálló szabályozóvá válása) megköveteli a minél
gyorsabb és adekvát válaszok adását.
A lehetséges reakciók egyik alapvet  eleme a kereskedelmi bankok olyan párhuzamos üzletági fejlesztése, mely
képes a legújabb és általánosan felhasználható technológiai változások banktechnikai adaptálására (erre
példaként hozható fel a kártya alapú fizetések terjedése, vagy a virtuális bankhálózat kialakí tása, amelynek
keretében bizonyos alapvet  banki szolgáltatások kerülnek automatizálásra).
Ez azonban Európában nem jelentheti a bankfiókok fizikai megsz nését, hiszen kontinensünkön a kereskedelmi
bankok meghatározó szerepet töltenek be a vállalkozások finanszí rozásában, amely nem lehetséges közvetlen
banki személyes kapcsolattartás nélkül.
Nagyobb problémát képvisel ugyanakkor az európai (és ezen belül a hazai) kereskedelmi bankok heterogenitása
és a bankm veletek eltérése. Európa különböz  országaiban más-más fajta szabályozások érvényesek azonos
banki üzletágakra, í gy jelenleg nem lehet homogenizálni ezen termékeket. A következ  század fontos feladata
éppen a II. banki direktí vának való tényleges és teljes kör  megfelelés.
A kontinentális versenyhelyzet kényszer  növekedésre kényszerí ti illetve, kényszerí theti az európai mércével
tekintve viszonylag nagy bankokat is, hiszen ezek t keereje és mérlegf összege nem teszi lehet vé, hogy a
liberalizált bank- és pénzügyi piac mellett sikeresen állják útját a japán és USA bankok el retörésének. Az
eddigi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a tengeren túli piaci szerepl k hamarabb megértették ezt és
ezen a téren is el rébb tartanak204. A bankfúziók (mergers, acquisitions) egyrészt törekvések arra, hogy a
bankok eleget tegyenek a versenyképes t kenagyság követelményének, másrészt egy preventí v
intézkedéssorozat arra, hogy a szorosabb európai együttm ködéssel együtt járó szorosabb banki m ködési
szabályoknak és elveknek is eleget tudjanak tenni: ezen elvek a banki hatékonyság növelése, a prudens

ködési szabályok és gyakorlat biztosí tása, valamint a kritikus méret minél hamarabb történ  elérése.

A XXI. sz-i banki tevékenység további változásait a következ  tényez k határozzák még meg205:
- szabályozási változások: banki m ködés biztonságával, a banki tranzakciók fejl désével, az európai

integráció egyre szorosabbá válásával; a hagyományos banki tranzakciók megkövetelte szabályozások
elavultaknak tekinthet k az elektronikus banki m veletek vagy akár az Internet bankig adatbiztonsága és
bank/ügyfél kapcsolata terén; ugyancsak szabályozási változást (els sorban egységesülést) követel meg az
európai államok eltér  bankalapí tási és m ködési szabályainak egymáshoz közelí tése;

- felügyeleti változások: felügyeleti standardok elfogadtatása és azonos felel sség- illetve hatáskör
kialakí tása; alapvet  változást hoz az ECB felállí tása és ezzel együtt az egyes államok központi bankjának
funkció és szerepváltása; a bankpiac liberalizációjának követelménye az is, hogy minden egyes országban
azonos elvárásokkal és feltételekkel kerüljenek szembe a bankfiókok, illetve el lehessen kerülni a
túlszabályozottságot;

- szolgáltatási versenyhelyzet változása: mint már korábban volt róla szó, a versenyhelyzet egyrészt a
hatékonyság növelését követeli meg, másrészt naprakésznek kell lenni a szolgáltatások követése érdekében
(ilyenek a virtuális bankszolgáltatás, melynél már nincsen közvetlen ügyfélkapcsolat és az új bankformák
pl. SMB (supermarket banking) ahol rövid id n belül kis személyzettel teljes kör  fogyasztási
hitelkiszolgálás történik); különválik egymástól a tömegtermékek akár direkt-marketing révén történ
értékesí tése és a private banking üzletág;

- piaci versenyhelyzet: a bankoknak egyre inkább er teljes konkurenciával kell megküzdeniük az alternatí v
pénzügyi szolgáltatók miatt, amely er teljes profitelvárással is párosul; ennek ellenére megí télésem szerint

204 ld. Van de Vennet [1998]
205 ld. J.Svigals [1990]
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a kereskedelmi banki aktivitásban el térbe fog kerülni a biztonságra törekvés, ami együtt fog járni a
veszélyesebb, nagyobb kockázattal járó tevékenységekb l és területekr l való elmozdulással;

- banki networking rohammérték  fejl dése: célja  a bankok esetében a hatékonyabb m ködés, az
információáramlás felgyorsí tása a bels  és egyben a térbeli korlátok lebontásával és a gyors és nyí lt
közvetlen interperszonális kommunikáció megteremtésével; ennek az elképzelésnek szervesen kell
illeszkednie a bank üzletpolitikai elképzeléseibe, a stratégiába és az üzleti lehet ségek elemzésébe;
illeszkednie kell a humánstratégiához: olyan munkahelyi légkört és kultúrát kell kialakí tania a
menedzsmentnek, amely ösztönzi a horizontális információáramlást, az ötleteket és az aktí v ügyfél-
akvizí ciót;

- el térbe kerülnek a banki stratégiai szövetségek: amikor a banki fúziók már nem teszik lehet vé a piaci er
növelését, akkor egyre jelent sebb szerepe lesz a szükségessé váló nagy európai projektek közös banki
finanszí rozásának – azaz megí télésem szerint növekedni fog a nemzetközi szindikált- és projekthitelezés
volumene és szerepe.

-FÜGGELÉK01: BANKTÖRTÉNETI ID EGYENES KHM SZEMLÉLETTEL-

A KHM szemlélet a magyar bankpiacon kiindulási bázisnak volt nevezhet , ami fokozatosan háttérbe került
olyannyira, hogy még az állami szemléletmód vagy állami érdek monopolizáltság idején is csak másodlagos, az
állami érdek kiegészí t je illetve annak egyfajta változata volt. A banktörténetben a KHM szemléletmód volt az,
amely a bankrendszert megteremtette. Ezt figyelhetjük meg a korai szakaszban, amikor a bankrendszerünk
szervezettebbé vált és az alapjai kialakultak, de ugyanez igaz a nagy rendszerválságok idejére is, amikor
valamilyen küls  externális hatás következményeként a bankrendszerünk összeomlott.
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-FÜGGELÉK02: A HAZAI BANKTÖRTÉNETET ÉRINT  JOGSZABÁLYJEGYZÉK-

Szt.István Dekrétumai I.könyv 5.fejezet Az igazságszolgá ltatásró l

Szt.István Dekrétumai II.könyv 5.fejezet A tulajdonát mindenki bí rhassa

Szt.István Dekrétumai II.könyv 35.fejezet A tulajdon javak bí rásáró l

Szt.László Dekrétumai II.könyv 15.fejezet A kereskedelem korlá tozása

Szt.László Dekrétumai II.könyv 18.fejezet A jövevény keresked kr l

Szt.László Dekrétumai III.könyv 11.fejezet A városró l-városra járó keresked kr l

Kálmán király Dekrétumai I.könyv 20.fejezet Az öröklésr l

Kálmán király Dekrétumai I.könyv 33.fejezet Kalmárok kétszeres adó járó l

Kálmán király Dekrétumai II.könyv 1.fejezet A zsidókról

Kálmán király Dekrétumai II.könyv 2.fejezet A zsidó kölcsönr l

1222. évi II.tc. Perbe hí vás né lkü l senki el ne marasztaltassék

1222. évi III-IV.tc. A tulajdonró l

1222. évi XVII.tc. Az siségr l

Diploma Adreanum 1224. A keresked kr l, a tulajdonró l

1234.évi IV.tc. Csak bí ró i ú ton lehet tulajdont elvenni.

1291.évi XVI.tc. A zálogosí tásró l

1298.évi XL.tc. Hamis pénzver k b ntetésé r l

Tripartitum II.24.czí m Zálogos jogáró l és a hitbérekr l

Tripartitum III.28. Az adósszolgaságró l

1486.évi IX.tc. A szolgabí rákró l

1486.évi XXV.tc. A zálogos fekv  jószágokat illet  perlekedés módjáró l

1486.évi XXIX.tc. Miként mehetnek végbe az országban a letartóztatások

1492.évi XC.tc. A nemeseket és azok fekv  jószágait

1492.évi XCI.tc. A polgárok tartozásaik miatt

1596.évi XXXII.tc. Az ország rendjei kérik  Császári Felségét

1546.évi LIX.tc. A lengyel-magyar kereskedésr l

1608.évi XXII.tc. Az uzsorások,kik nyereségvágyból a fiscus fekv

1609.évi VII.tc. Azon hitelez k kielégí tésér

1618.évi LXI.tc. Miképpen kell eljá rni azok ellen a hitbéres özvegyekkel

1653.évi Approbata Constitutiok IV.Az adósságról

1669.évi Compilata Constitutiok A zálogró l,  az adósságvételr l

1715.évi LII.tc. A követelt és tartozott adósságokró l

1715.évi LIV.tc. A h ségesek követeléseir l

1715.évi CI.tc. A szökevény jobbágyok visszakövetelésér l.

1715.évi CXIX.tc. A szabad kereskedésr l

1723.évi CXVI.tc. Hogy az országban kereskedéseket kell á llí tani

1729.évi XXXVII.tc. Az adósságlevélr l

1729.évi CVII.tc. A követelések adósság végetti betáblázásáró l

1790/91.évi LXVII.tc. A Bizottságokró l és megbí zottakról

1791.évi erdélyi XXXVII.tc. A váltó levelekr l

1807.évi II.tc. Az önkéntes ajánlatró l

1840.évi XVI.tc. A keresked kr l, vásári vá ltókról

1840.évi XVII.tc. A gyárak jogviszonyairó l

1848.évi XIV.tc. A hitelintézetr l

1861.évi Ideiglenes Törvénykezési Szabályok III.A vá ltóró l, IV. a cs dr l, V. a kereskedelemr l

1867.évi XVI.tc. Vám- és kereskedelmi szövetségr l

1872.évi VIII.tc. Ipartörvény

1875.évi XXXVII.tc. A kereskedelemr l

1876.évi XXVII.tc. A váltó-törvényr l

1876.évi XXXVI.tc. A jelzálogintézetekr l

1877.évi XX.tc. A gyámságról és gondnokságról

1878.évi XX.tc. A magyar korona és kereskedelmi szövetségr l

1883.évi XLIV.tc. Közadókró l, jelzálogos követelésr l
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1884.évi XVII.tc. Ipartörvény

1886.évi XXIX.tc. A telekkönyvi beté tr l

1887.évi XVIII.tc. Az Ipartö rvény módosí tása

1887.évi XXVI.tc. OMB bankszabadalma

1889.évi XXX.tc. A Magyar Fö ldhitel Intézetr l

1892.évi XX.tc. Az OMB bankszabadalmának kiegészí tése, módosí tása

1895.évi XXXV.tc. A törvényes kamatlábró l, a késedelmi kamatró l

1895.évi XXXVI.tc. A törvényes kamatláb leszá llí tásá ró l

1898.évi XXIII.tc. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekr l. A Központi
Hitelszövetkezetr l.

1898.évi I.tc. Törvény a vám- és bankügyekr l

1899.évi XXXVII.tc. OMB jelzálog üzletágáró l

1900.évi XXV.tc. Az 1884.évi Ipartö rvény módosí tásáró l

1921.évi V.tc. Az országos Pénzügyi Tanácsró l

1921.évi XIV.tc. A pénzforgalom ideiglenes szabályozásáró l. Az á llami
jegyintézetr l.

1924.évi IV.tc. Az á llamháztartás egyensúlyának helyreállí tásáró l. A
jegybankró l.

1927.évi XXXV.tc. A jelzálogadóslevélr l

1930.évi XXXIV.tc. A jelzálogjogró l

1931.évi XXVI.tc. A gazdaság és hitelélet rendjér l

1932.évi VII.tc. A gazdaság és hitelélet rendjér l

1933.évi X.tc. A gazdaság és hitelélet rendjér l

1933.évi XXVII.tc. Gazdatartozások rendezésér l

1938.évi XXV.tc. Az MNB létesí tésé r l és szabadalmáró l szó ló 
módosí tása

1939.évi XV.tc. A Pesti Hazai Els  Takarékpénztár Egyesület részére 

1939.évi XX.tc. A beruházási hozzájárulásró l

1941.évi IV.tc. Az épí t takaréküzlet szabályozásáró l

1941.évi IX.tc. Az 1914-18.évi hadikö lcsönök rendezésér l

1941.évi XI.tc. A gazdasági- és hitelé let rendjér l  módosí tása

700/1942.ME.sz.r. Az értékpapí rforgalom szabályozásáró l

1944.évi IV.tc. A gazdaság és hitelélet rendjér l

1.600/1944.ME.sz.r. A zsidók vagyonának bejelentésé r l és zár alá vételér l

3.840/1944.ME.sz.r. A zsidók vagyonáró l

4.000/1944.ME.sz.r. A háborús személyi és dolgoi gazd.közp.irányí tásá ró l

1944.évi VIII.tc.december 27. Ideiglenes Nemzetgy lés megalakí tása

1945.évi III.tc. A Nemzeti F tanács lé trehozásáró l

751/1945.ME.sz.r. Az Országos Gazdasági Tanács lé trehozásáró l

1945.évi 59.Eln.sz.r.(INGyPB) A Nemzeti F tanács felá llí tásá ró l

50.100/1945.IpM.sz.r. Ötven munkásná l többet foglalkoztató üzemekben Üzemi
Bizottságok lé trehozása

600/1945.MT.r A fö ldreformró l

1946.április 7. Bankok á llamosí tá sa
1946.május 6. MNB á llami ellen rzé s alá helyezé se
1947.évi XXIII.tc. Az uzsorabí rósá gi különtaná csokról
1947.évi XXX.tc. Az MNB é s a PK I.kúriá já ba tart. pé nzinté zetek á ll-ró l
10.520/1947.ME.sz.r. A tervmegbí zottakról
 8.530/1947.Korm.r. A Tervgazdasá gi F taná cs é s az Orsz.Tervhivatal
1947.május 28. A Gazdasá gi F taná cs elrendeli minden nagybank á llami

ellen rzé s alá vé telé t
1947.november 27. A bankok á llamosí tá sa
1948.évi XXV.tc. Egyes ipari vá llalatok á llami tulajdonba vé tele
1948.évi XXXII.tc. MNB lé tesí té sé r l é s szabadalmá ró l szóló …

módosí tá sa
1948.évi XXXVI.tc. Az MNB é s a PK I.kúriá já ba tartozó pé nzinté zetek…

mód.
1948.évi XXXVII.tc. A nemzeti vá llalatról
1948.március 25. A 100-ná l több f t foglalkoztató ipari üzemek

á llamosí tá sa



A KERESKEDELMI BANKI SZEGMENS TÖRTÉ NETE É S SZEREPE MAGYARORSZÁGON

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI PH.D. DOKTORI É RTEKEZÉ S                                                               TÓTH
LAJOS

231

1948.március 31. Budapesti Érté kt zsde bezá rá sa
1948.évi XLV.tc. Az MNB lé tesí té sé r l é s szabadalmá ró l … módosí tá s
8.230/1998.Korm.r. Az á llami vá llalatok nemzeti vá llalattá alakí tá sá ró l
1949.március 1. Orszá gos Takaré kpé nztá r lé trehozá sa
1949.évi.VII.tc. A hitbizomá nyok megsz nteté sé r l
1949.évi X.tc. A közsé gi vá llalatról
1949.december A nagykereskedelem á llamosí tá sa
1949.december 28. A 10 f né l több dolgozót foglalkoztató é s külfö ldi

tulajdonú üzemek á llamosí tá sa.
1949.évi XVI.tc. A Né pgazdasá gi taná cs lé tesí té sé r l
1952.évi 9.tvr. A takaré kbeté tekr l é s a takaré kbeté tesek jogairó l
1953.június 28. MDP Központi Vezet sé ge meghatá rozza az ú j

gazdasá gpolitika cé ljait é s irá nyá t.
1953.augusztus 9. ET rendelet a kisiparosokról
1953.augusztus 16. MT hatá rozat a Tsz-ek hiteltartozá sá nak elengedé sé r l

é s/ill. prolongá ciójá ró l.
1956.október 4. MT hatá rozattal megsz ntetik a belfö ldi á llamkölcsönök

kibocsá tá sá t.
1956.november 10. MNB pé nzügyminiszteri felügyelet alá kerül.
1956.december 28. Orszá gos Árhivatal felá llí tá sa
34/57.(XI.5.)PM.r. A kölcsönös segí t  takaré kpé nztá rakró l
1959.november 12. Rendelet a Tsz-ek á llami tá mogatá sá ró l.
1959.évi IV.tv. A Polgá ri Törvé nykönyvr l

5/1961.(III.10.)PM r. A nyeremé ny-takaré kbeté t… a gé pkocsi nyeremé ny…
1962.december 20. Hatá rozat a KGST közös bankjá nak a lé trehozá sá ró l
9/65.(VI.15.)PM r. A Kölcsönös Segí t  Takaré kpé nztá rak…

módosí tá sá ró l
16/66.(X.30.)PM r. A KST kö lcsönök kezelé si költsé geinek mé rsé klé sé r l
17/1980.(VII.7.)PM r. Az á tutalá si beté tszá mlá ró l é s a lakossá gi csekk

bevez…
45/1982.(IX.27.)Pm r. Az egyes é pí té si kölcsönökr l
48/1983.(XII.1.)PM r. A laká sszövetkezetek gazdá lkodá si, nyí lvá ntartá si…
1984.évi 25.tvr. Az á llami pé nzügyekr l szóló 1979. é vi

II.tv.módosí tá sa
39/1984.(XI.5.)MT r. A pé nzforgalomról é s bankhitelr l
53/1986.(XI.26.)PM r. Az á tutalá si beté tekr l szó ló rendelet módosí tá sá ró l
22/1987.(V.23.)PM r. Egyes takaré kbeté tek elhelyezé si é s kamatozá si felt…
23/1987.(V.23.)PM r. A nyeremé ny-takaré kbeté t egyes felté teleinek

módosí t…
18/1988.(V.19.)PM r. Az á tutalá si beté tszá mlá ró l é s lakossá gi csekk

módos…
1989.évi 2.tvr. A takaré kbeté tr l
13/1990.(VI.18.)AB hat. A takaré kbeté tr l szó ló tvr. egy paragraf-nak törv.ell…
1991. évi LXIX.tv. A pé nzinté zetekr l é s a pé nzinté zeti tevé kenysé gr l
1993.évi XXIV.tv. Az Orszá gos Beté tbiztosí tá si Alap lé trehozá sá ró l é s…
1993.évi XCVI.tv. Az Önké ntes Kölcsönös Biztosí tó Pé nztá rakról
1993.évi XCII.tv. A Ptk. egyes rendelkezé seinek módosí tá sá ró l
1993.évi XLVII.tv. A Pit. módosí tá sá ró l
1994.évi XLII.tv. Az Eximbankról é s a Mehibr l
1994.évi CI.tv. Pit. é s OBR szabá lyozá s módosí tá sá ró l
1995.évi L.tv. A Pit. módosí tá sá ró l
1995.évi XCV.tv. A devizá ró l
1996.évi XII.tv. A Pit. módosí tá sá ró l
1996.évi XLVIII.tv. A közraktá rozá sról
41/1996.(XII.28.)PM r. A devizá ban nyitott pozí ciók szá mvitelé r l
198/96.(XII.22.)Korm.r. A hitelinté zetek…é ves beszá molóinak…sajá tossá gairó l
1996.évi CXII.tv. Hitelinté zetekr l é s pé nzügyi vá llalkozá sokról
6/1997.(MK.61.)MNB r. A pé nzforgalomról
1997.évi XXX.tv. A jelzá log-hitelinté zetr l é s a jelzá loglevé lr l
61/1997.(IV.18.)Korm.r. A pé nzügyi é s kiegé szí t  pé nzügyi szolgá ltatá sok…
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1997.évi CXXXII.tv. A kfi szé khely  vá llalkozá sok Magyarorszá g-i
fióktelepei

1997.évi LXXXII.tv. A magá nnyugdí jró l é s a magá nnyugdí jpé ztá rakró l
1997.évi CLVIII.tv. A Hip. módosí tá sá ró l
27/1998.(X.21.)PM r. A kintlé v sé gek…min sí té sé r l
28/1998.(X.21.)PM r. A t kemegfelelé si mutató szá mí tá sá ró l

-FÜGGELÉK03: DEFINÍ CIÓJEGYZÉK-

Forrásmodell a bankszektorban A vá llalkozá si t keszerkezeti elemzé sekhez hasonló kategó ria. A bank
aktivitá sá t a t ke/sajá t t ke ará ny nagysá gá ra vezetik vissza. Ez a modell egy
olyan haté konysá gi é rtelmezé ské nt fogható fel, amely a banki m kö dé s
nyeresé gessé gé vel mé ri az aktivitá st é s teljesí tmé nyt.

Kétoldalú bankmodellek Ezen modellekben a hitelkocká zat é s a dö nté si folyamat integrá lá sá val
aktualizá ljá k a bankmodelleket é s a tipikus bankot ké t szerepkö rrel ruhá zzá k fel
(eszkö z-á talakí tó é s bró ker). Nem csak az eszkö z-transzformá ció ban vagy
forrá salloká ció ban lá tjá k a banki funkció t, hanem azt dinamizá ljá k az alapvet
kocká zati té nyez k pá rhuzamos é s egymá ssal ö sszefü gg
figyelembevé telé vel.

Jayaratne-Morgan bankmodellje A banki tevé kenysé g megí té lé sé t a banki hitelaktivitá ssal hozza
ö sszefü ggé sbe é s nem a nyeresé g szintjé vel, illetve annak alakulá sá val. A
hitelnö vekmé nyt a beté tnö vekmé ny é s a hitelkereslet szintjé nek fü ggvé nyé ben
hatá rozza meg, melyhez hozzá vesz egy pontosan nem ismert ú n. egyé b té nyez t is.

Li,t Hitelnö vekmé ny a Jayaratne-Morgan bankmodellben.

Di,t Beté tnö vekmé ny a Jayaratne-Morgan bankmodellben.

Wi,t-1 A hitelkereslet szintje a Jayaratne-Morgan bankmodellben.

Adverz szelekciós bankelmélet Stein á ltal kidolgozott modell, amely a „ jó ” é s „ rossz” bank kö zö tti
informá ció s kü lö nbsé g kamatfelá rá nak hatá sá t é s lé tezé sé t bizonyí tja.

Scale hatékonyság a bankoknál Azt a fogalmat hatá rozza meg, amikor egy bank á tlagkö ltsé ge má r nem
csö kkenthet  csupá n a bankmé ret csö kkenté sé vel.

Scope hatékonyság a bankoknál A banki output-mix optimá lis szintje, vá ltozata.

X hatékonyság a bankoknál A banki inputok optimá lis ö sszeté tel  é s szint  banki outputtá való
á talakí tá sá t jelenti. Ebben az é rtelemben a „ scale” é s „ scope”
haté konysá gfogalmak ö sszegzé sé nek is tekinthet .

Válság-bankmodell A modell a tá rsadalmi é s gazdasá gi vá lsá gpontokhoz kö tve korszakolja a
banktö rté netet, azonban eltekint a konkré t klasszikus banki funkció alapjá n
é rtelmezett vizsgá lattó l.

Banktörténeti vizsgálat A hitel- é s bankü gy fejl dé sé vel foglalkozó ö sszetett tudomá nyá g.

Kereskedelmi bank Jelen doktori é rtekezé sben a bankfejl dé sü nk kezdeté n kialakult speciá lis
funkcioná lis megkü lö nbö zteté st jelenti, azaz kereskedelmi bank alatt az altruista
é s filantró p elvet, filozó fiá t né lkü lö z , tisztá n hitelezé si cé llal lé trejö tt
pé nzinté zetet jelö li. Ez nem mindenben felel meg a mai tö rvé nyi szabá lyozá s
definiá lta kereskedelmi bank fogalmá nak. Í gy tehá t amikor kereskedelmi
bankszektorró l esik szó az é rtekezé sben, akkor funkcioná lis megkü lö nbö zteté st
teszek é s olyan pé nzinté zetr l beszé lek, amelynek kizá ró lagos illetve els dleges
(meghatá rozó ) tevé kenysé gi terü lete a klasszikus hitelezé s.

Weberi kereskedelemfogalom Az etnikai csoportok kö zö tti kereskedé si kezdetekkel adekvá t. Weber szerint a
kereskedelem bá rmely tá volsá got alapul vé ve a tá volsá gi kereskedelemmel
azonos.

Commenda Olyan tá rsulá st jelent, amelyet ü gyletenké nt kö tö ttek meg. A commenda
kereskedelmi t ké t, t kebefekteté st jelentett.

Monetarius Pé nzver k, akik a VI.sz-tó l a XII.sz-ig meghatá rozó szerepl i é s el futá rai
voltak a pé zü gyi é letben a hitelé letnek.

Depositum regulare A XIII.sz. dereká ró l ismertté vá lt pé nzleté t, amely a mai folyó szá mlá nak felelt
meg, hitel nem kapcsoló dott hozzá .

Uzsora A latin usura kifejezé s, ami viszont vé lhet en a ró mai jogban alkalmazott usu aeris
terminusra vezethet  vissza. Eredetileg való szí n leg magá ra a kamatö sszegre
vonatkozott.

Bankjegy Tö rté nete a XVIII.sz. elejé ig vezethet  vissza. A bankjegy a XIX.szá zadig nem
jelentett pé nzt, mindö ssze a kibocsá tó bank azonnali fizeté si í gé reté t. A
bankjegyek a pé nzvá ltó bó l kin tt funkció t kö vetve a bankhá zná l, bankfió kná l
elhelyezett leté tek, beté tek terhé re kibocsá tott banki fizeté si í gé retek voltak.
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bankjegyek a pé nzvá ltó bó l kin tt funkció t kö vetve a bankhá zná l, bankfió kná l
elhelyezett leté tek, beté tek terhé re kibocsá tott banki fizeté si í gé retek voltak.

Muutum Ró mai jog egyik kö lcsö nformá ja. Ebben az esetben a dolgot fogyasztá sra adtá k
é s az adó s viselte a ká rkocká zatot. Kamatmentes jellegé b l kö vetkez en a
viszontszolgá ltatá s az eredetivel azonos é rté k  é s mennyisé g  dologban
tö rté nhetett meg.

Commodatum A muutumtó l abban a jellemz jé ben té rhetett el, hogy az adott kö lcsö nzö tt
termé ket, tá rgyat nem fogyasztá sra, hanem csak haszná latra adta tulajdonosa.

Templom-bankok A templomoknak az az addí cioná lis kö zé pkori  funkció ja, amely eredetileg
altruista illetve filantró p szervez dé si elven jö tt lé tre, azonban a felhalmozó dó
vagyon mennyisé ge illetve az egyhá z finanszí rozá si igé nyé nek nö vekedé se
miatt eredeti alapí tá si filozó fiá jukat elvesztette é s té nyleges
kö lcsö nnyú jtá sokra is vá llalkozott.

Filantróp szemléletmód Az altusita szemlé lettel azonos, lé nyege a segí t  szá ndé k, a nem
nyeresé gé rdekeltsé g.

Altruista szemléletmód A filantró p szemlé lettel azonos, lé nyege a segí t  szá ndé k, a nem
nyeresé gé rdekeltsé g.

Honorácior irányzat A filantró p szemlé lettel ellenté tben eleve nyeresé gé rdekelt szemlé letmó dot jelent.

Charta bianca Olyan leegyszer sí tett adó skö telezvé ny, ami mai szó val bemutató ra szó ló volt
é s tulajdonszerzé sre jogosí tottá k fel tulajdonosukat

BV Olyan bankpiac, ahol a (TSZ)-en alapuló bankverseny é rvé nyesü l.

BH Olyan bankpiac, ahol lé trejö het bankholding, amely lehet vé teszi a bankokak a
meghatá rozó tá rsasá gokban való  tulajdonosi ré szesedé sé t é s korlá tozza  a
(TSZM) ká ros hatá sait.

KHM szemléletmód A banki haté konysá gnak a funkcioná lis haté konysá ggal való mé ré se, amely a
tulajdonosi mé rté ket is integrá lja. Meghatá rozó faktora a kereskedelmi bankok
klasszikus funkció ja, a hitelezé s. A megkö zelí té s kö zé ps  blokkja a
bankkultú rá lis modell elemeit integrá lja magá ba; tipikusan interaktí v szerepet
já tszik.

TSZM Olyan bankhaté konysá gi elvá rá sokat ö sszegz  bankmodell, amely teljesen a
tulajdonosi szemlé letnek é s elvá rá soknak van alá vetve.

MFOALK% Egysé gnyi á tlagos statisztikai lé tszá mra jutó mé rlegf ö sszeg nö vekedé si
mutató ja (lá ncviszonyszá m).

MFOFOK% Egy há ló zati egysé gre jutó mé rlegf ö sszeg nö vekedé si mutató ja
(lá ncviszonyszá m).

UKOVFOK% Egy há ló zati egysé gre jutó ü gyfé lhitel volumenvá ltozá sa (lá ncviszonyszá m).

ALNYMFO Az adó zatlan nyeresé g mé rlegszerkezeten belü li ará nya (az adó torzí tó hatá sá t
nem figyelembe vé ve).

UKOVMFO Ügyfeleknek kihelyezett hitelek ará nya a mé rlegszerkezeten belü l (a hitelaktivitá s
els dleges mutató jaké nt).

UKOVALK Ügyfeleknek kihelyezett hitelek ará nya az á tlagos statisztikai lé tszá mra vetí tve.

SPREAD A kereskedelmi banki kamatkü lö nbö zet  ü gyfé lkö telezettsé g/kö vetelé s bá zisra
vetí tve.

MFOALK A mé rlegf ö sszeg egy á tlagos statisztikai alkalmazottra vetí tve (megmutatja, hogy
az emberi er forrá s kihaszná ltsá ga mennyire haté kony).

KFOK Koncentrá ció s fok (a banki mé rlegf ö sszeg ará nya az aggregá t
mé rlegf ö sszegre vetí tve).

MFOK Egy banki há ló zati egysé gre jutó mé rlegf ö sszeg ará nya.

Eszközmodell Olyan bankmodell, amelybe az eszkö zmegté rü lé s, a t kemegté rü lé s, az á tlagos
kemegfelelé si mutató é s a koncentrá ció s fok mutató ja kerü lt bevoná sra.

Sorrendben a né gy mutató : ROA, ROE, TMM, KFOK.
Alkalmazotti modell Olyan bankmodell, amelybe hé t mutató t vontam be: MFFO; UKOVFO; ALNYFO;

UKOTFO; STOKFO; JTOKFO; KKBFO.
Fiókmodell Olyan bankmodell, amelybe hé t mutató kerü lt: SPREAD; UKOVFOK; ALNYFOK;

UKOTFOK; STOKFOK; JTOKFOK; KKBFOK.
MFFO Egy há ló zati egysé gre jutó mé rlegf ö sszeg.

UKOVFO Egy á tlagos statisztikai alkalmazottra jutó ü gyfé lhitel mé rté ke.

ALNYFO Egy á tlagos statisztikai alkalmazottra jutó adó zatlan nyeresé g mé rté ke.

UKOTFO Egy á tlagos statisztikai alkalmazottra jutó ü gyfé lkö telezettsé g (mint forrá s)
mé rté ke.

STOKFOK Egy há ló zati egysé gre jutó sajá t t ke mé rté ke.

JTOKFOK A jegyzett t ké re jutó sajá t t ke mé rté ke.

KKBFOK Egy há ló zati egysé gre jutó banki kamatkü lö nbö zet volumene.

UKOT BAR mutató ban az ü gyfelekt l szá rmazó  forrá sokat jelení ti meg.

STOKE A BAR mutató ban a banki tevé kenysé g egyé b bels  forrá sa; ebben a
megkö zelí té sben a sajá t t ké nek felel meg, í gy tartalmazza a tulajdonosi
szemlé letmó d szerinti haté konysá gi faktort is.

EKOT A BAR mutató ban minden egyé b forrá s, amely nem a klasszikus kereskedelmi banki
tevé kenysé g, aktivitá s forrá sait tartalmazza.

BAR A mutató é rté ke a KHM szemlé let alkalmzá sá val a sajá t t ké re vetí tett banki
ü gyfé lkapcsolatot mé ri (UKOV + UKOT).
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BBT Kifejezi a BAR mutató n belü l a KHM szemlé letmó d segí tsé gé vel a bankon
belü li aktivitá s mé rté ké t (azaz  (2UKOT + STOKE)/STOKE) é rté knek felel
meg).

BKT Kifejezi a BAR mutató n belü l a KHM szemlé letmó d segí tsé gé vel a bankon
kí vü li aktivitá s mé rté ké t (azaz (EKOT-EKOV-EBEF)/STOKE) é rté ket).
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