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A bankkutatás tudományos igényő szakirodalma elsısorban a 
nemzetközi és a fejlettebb bank- és tıkepiaci országok 
bankrendszerének banküzemi mőködésére és annak makroszintő 
kapcsolódásaira összpontosít. A hazai szakirodalom ugyanakkor elég 
mostohán kezeli a bankrendszert és inkább csak annak 
versenyhelyzetének elemzésével foglalkozik. Megítélésem szerint 
ugyanakkor a bankszektor mőködése, eredményei, problémái és 
fejlıdési lehetıségei (veszélyek és kihívások) nem korlátozódnak csak 
és kizárólag erre a körre, hanem az aktív és passzív bankmőveletek 
révén interaktív hatás mutatható ki a szegmens gazdasági 
környezetével illetve annak szereplıivel. 
Mindezekbıl számomra az következett, hogy sokkal nagyobb 
tudományos alapossággal vizsgáljam meg a bankpiac alapvetı 
elemeinek, a kereskedelmi bankoknak a hazai történetét és szerepét. 
Alátámasztja a kutatási területnek a fontosságát az a tény is, hogy az 
elérhetı szakirodalom megítélésem szerint érdekes módon csak és 
kizárólag az én terminológiámban tulajdonosi hatékonysági szemlélet 
oldaláról közelíti a kérdéskört, míg a kereskedelmi bankok hazai 
helyzetét sokkal több oldalról is lehet és szükséges elemezni. 
 
 
A KUTATÁS CÉLKIT ŐZÉSEI 
 
A hazai kereskedelmi bankszegmens elsısorban a bank- és  
adóskonszolidáció valamint a bankprivatizáció keretében került az 
érdeklıdés középpontjába. A kereskedelmi bankok a piaci 
kihívásoknak megfelelı hatékony mőködését a piac egyéb aktorai 
evidenciaként kezelték, éppen ezért járt alapvetı hatásokkal és 
következményekkel a bankok tıkeerejének megrendülése. A kutatási 
munkám során a hazai és külföldi szakirodalom igen széles körét 
tanulmányoztam és azt tapasztaltam, hogy a banktörténet kérdését a 
kérdéssel foglalkozó irodalom is mostohán kezeli:  nagyon értékes 
kortörténeti dokumentumok és elsısorban a legújabb kori 
fejleményeket taglaló publikációkat figyelhetünk meg és hiányzik 
ezek kontinuitásként való átfogó (rendszerszemlélető) kezelése.  
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A doktori értekezésemnek ezért elsırendő feladataként, céljaként 
határoztam meg a hazai kereskedelmi bankok történetének átfogó, 
komplex bemutatását. Ez magában foglalja a kérdéskör megítélésem 
szerint választópontjaként felfogható szemléleti kérdés 
megformulázását is. Ez a fajta szemléletmódbeli és értelmezési 
különbség eredményezheti, hogy míg a bankrendszer történetével 
foglalkozó legavatottabb szakértık is [Várhegyi, 1995.; Botos, 1994; 
Jirkovsky, 1945] azt abruptív folyamatként kezelik, addig jelen 
dolgozatomban megítélésem szerint merıben új felfogásban adjunktív 
folyamatként értelmezem. 
 
A doktori értekezés másik célkitőzése ezzel összefüggésben a 
kereskedelmi bankok mőködésével kapcsolatban egy újfajta szemlélet 
kialakítása: a dolgozatban bemutatom, hogy nem csak a hazai, hanem 
a külföldi szakirodalom is kizárólag két fı áramlatra választható szét: 
(a) az elsı irányzat terminológiámban a tulajdonosi hatékonyság-

modellnek nevezhetı; ennek jellemzıje, hogy a bankok 
hatékonyságát és aktivitását az eredményekben és annak 
különbözı kategóriáiban mérik – ez a szakirodalom által 
mindenhol hangsúlyozott hibához vezet, vagyis a banknak egy 
speciális vállalkozásként való kezelése [Mester, 1992; Dollar-
Baumol-Wolff, 1988] valósul meg; 

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

 
Dolgozatomban kísérletet teszek arra, hogy a kereskedelmi bankok 
mőködését egy meglepı fordulattal a banki oldalról vizsgáljam: mint 
gyakorló bankár úgy vélem, hogy nem haszontalan egy gyökeresen új, 
ún. klasszikus banki szemlélet kialakítása és annak értelmezése. 
 
A doktori értekezésem harmadik és egyben talán legfontosabb 
célkitőzése a fenti két cél alapján a klasszikus banki szemléletnek 
megfelelı hatékonyságfogalom implikálásával a kereskedelmi banki 
hatékonyságnak egy teljesen új megközelítéső komplex 
mérıszámának a bevezetése a bankszakmai elméletbe.  
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A fenti célok azonban nem lehetnek csupán elméletiek és öncélúak, 
ezért a hazai bankrendszer utóbbi négy évében közkeletővé 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 által 
egyértelmően mérhetı hatékonyságot viszonyítási bázisként elfogadva 
a külföldi banktulajdon korántsem tekinthetı szignifikánsan 
hatékonyabbnak a hazai tulajdonú bankokénál. Az elıbbi 
gondolatsorra épül a doktori értekezésem negyedik célkitőzése. 
Végül, de nem utolsósorban kísérletet teszek a hazai kereskedelmi 
bankszegmensre használható megfelelı magyarázó erıvel bíró 
komplex bankmodell felállítására, amely integrálja a dolgozatom 
vezérvonalát jelentı komplex bankhatékonysági mutatót az ún. 
tulajdonosi szemléleti-modellel. 
 
Mindezek alapján jelen disszertáció alapvetıen két fı tartalmi 
egységre bontható: az elsı tartalmi egységben a kereskedelmi bankok 
hazai történetének vázlata és az adjunktív banktörténeti modell 
értelmezése található, míg a másik nagy tartalmi részben a legújabb 
kori banktörténet elérhetı adatbázisa alapján a hatékonysági mutató 
formulázása és a bankmodell kidolgozása történik.  
 
 
A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE  
 
A doktori értekezés megírásához felhasznált szakirodalmi és 
publikációs bázist két részre kell bontani:  
� a banktörténeti irodalomról elsısorban le kell szögezni, hogy az 

én terminológiámban abruptív szemlélető mővekrıl van szó, 
amelyek azonban az adott korszakot igen alaposan elemzik. Ebben 
a tekintetben az 1945 elıtti korszakra vonatkozóan alapmőnek 
meghatározható [Jirkovsky, 1945; Szádeczky-Kardos, 1928; 
Botos, 1994; Alföldi, 1928] irodalom közül ki kell emelnem 
Jirkovsky, S.: A magyarországi pénzintézetek története…[Bp., 
1945.] kortörténeti alapmővét.  
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Ez a könyv olyan hihetetlen precizitással, empátiával és korrektséggel 
tárgyalja az adott korszak bankrendszerének sajátosságait és 
jellemzıit, amely véleményem szerint példaként szolgálhat a mai kor 
bankárjai számára is. A mő nagy hatással volt nemcsak a doktori 
disszertációm hangvételére, hanem megírásának 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 a külföldi szakirodalom interpretációja vagy a 
banküzemgazdasági kérdésekkel foglalkozik. Mint arról már volt 
szó, a banküzemgazdasági kérdéskört nem tekintem a jelen 
dolgozat céljának, ezért bár áttanulmányoztam azt, de nem 
tekinthetem disszertációm elméleti hátterének. A második nagy 
része az elméleti háttérnek a bankrendszer egészének különbözı 
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. 

 

 
Bankmodellek 

Transzformációs Kétoldalú Forrás 

Diverzifikációs Eszk.érték Betét Tıkeszerkezet 

Tartalék Portfolió 
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A fenti modell-kategorizálás alapvetıen 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 

képviselıiként a vállalkozási tıkeszerkezeti elemzésekhez hasonló 
kategóriát állított fel a bankokra is, amikor a bank aktivitását a 
tıke/saját tıke arány nagyságára vezette vissza. Ez a modell egy 
olyan hatékonysági értelmezésként fogható fel, amely a banki 
mőködés nyereségességével méri az aktivitást és teljesítményt. Ez 
az én szemléletem és felfogásom szerint túlságos leegyszerősítése 
a banki mőködésnek, hiszen egyértelmően csak a profitszintet, 
mint mérıszámot alkalmazza, azonban már a mérlegszerkezetre 
épít. 

� Desmukh [Desmukh et al., 1983.]a hitelkockázat és a döntési 
folyamat integrálásával aktualizálja a bankmodelleket, azonban 
számomra fontosabb, hogy megközelítésükben a tipikus bankot 
két szerepkörrel ruházzák fel (eszköz-átalakító és bróker). Ezzel el 
is jutunk az ún. kétoldalú modellekhez, melyek már nem csak 
eszköztranszformációban vagy forrásallokációban látják a banki 
funkciót, hanem ezt a fajta  sematikus gondolkodásmódot mintegy 
dinamizálják az alapvetı kockázati tényezık párhuzamos és 
egymással összefüggı figyelembevételével (mely irodalom 
kedveli a duration és immunizációs technikák alkalmazását). 

 
Rendkívül érdekes következtetések és tapasztalatok levezetésére 
alkalmas Jayaratne-Morgan betétmodellje [Jayaratna-Morgan, 1997.]. 
Modelljük formulázása során egy tényre és egy paradoxonra építettek: 
az USA bankpiacát vizsgálva megállapították, hogy a banki források 
mintegy 75%-át ún. biztosított betétek alkotják. Ezen felismerésük 
után vizsgálni kezdték a banki hitelaktivitás és a betétszint illetve 
betétstruktúra közötti összefüggést. Ennek során azt a tételt állították 
fel, miszerint minél lassabb a biztosított betétnövekedés, annál lassabb 
a banki hitelaktivitás növekedése.  
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Vizsgálatuk egyben annak a paradoxonnak a kimutatását 
eredményezte, hogy míg az USA vállalkozásainak többsége aktivitása 
a nyereség visszaforgatására vezethetı vissza, addig a bankok 
aktivitását a betétállomány és/vagy a cash-flow szint határozza meg. 
Ebbıl következıen alapvetıen 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 kísérletet egy banki szemlélet kialakítására és egy komplex 
banki hatékonysági mutató kidolgozására. 
A disszertációm meghatározó részét jelenti a fenti törekvésnek 
megfelelı mutató értelmezése és a hazai bankrendszerre való 
implikálása valamint ennek alapján egy általános bankmodell 
megfogalmazása. Ebben nagy segítséget jelentett számomra Jayaratne-
Morgan bankmodellje, amelyben a hitelnövekményt (Li,t) a 
betétnövekmény (Di,t) és a hitelkereslet szintjének (Wi,t-1) 
függvényében határozza meg. 
 

L i,t = α0 + αi + α1∆i,t + α2Wi,t-1 + εi,t-1    
      (1)  
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 tényezıi. 
   
Ez az (1) modell már elfogadhatóbb számomra, hiszen a banki 
tevékenység megítélését a banki hitelaktivitással hozza összefüggésbe 
és nem a nyereség szintjével illetve annak alakulásával. Igen érdekes 
ugyanakkor, hogy az általánosan posztulált hipotézisre nem sikerült 
egyértelmően megnyugtató teszteredményeket kimutatni. ezt a 
megközelítést gazdagította az ún. adverz szelekciós bankelmélet 
[Stein, 1995.], amely a „jó” és „rossz” bank közötti információs 
különbség kamatfelárának hatását és létezését bizonyítja, míg 
Bernake- Gertler [Bernake-Gertler, 1987.] tanulmányában új kísérletet  
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tesz a bank tıkestruktúrája és a hitelkockázat(ok) közötti explicit 
kapcsolat kimutatására. 
A jelen doktori értekezés banki hatékonyság-értelmezése 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 csökkenthetı csupán a bankméret 
csökkentésével. „Scope” hatékonyság alatt a banki output-mix 
optimális szintje, változata értendı, míg az „X” hatékonyság a banki 
inputok optimális összetételő és szintő banki outputtá való átalakítását 
jelenti. Ebben az értelemben ez utóbbi kategória a két elsı 
hatékonyságfogalom összegzésének is tekinthetı. 
Doktori disszertációm megközelítésmódja 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 megfelelı vizsgálat 
elvégzésére számos tanulmányt lehetne felsorolni, melyek mindegyike 
egy adott területre, országcsoportra összpontosít [Ireland-vander 
Vennet, 1994. az EU országokra vonatkoztatva; Shaffer, 1988. a száz 
legnagyobb bankra; vander Vennet, 1996. a banki fúziók területére].  
Ezt a megközelítésmódot, mint a klasszikus és a modern 
banktevékenység közötti választóvonalat is értelmezi Mester [Mester,  

 
„scale” 

hatékonyság 
„scope” 

hatékonyság 

„X” 
hatékonyság 
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1992.] publikációjában, míg Berger és tsai [Berger-Hanweck- 
Humprey, 1987.] az „X” hatékonyság (product mix) definiálására 
tesznek kísérletet. Általános hiányosságuk ezen tanulmányoknak, 
hogy az általam tulajdonosi szemléleti modellnek nevezett 
irányvonalat kritika nélkül alkalmazzák, ily módon a bank klasszikus 
funkciójától eltekintenek. 
 
A KUTATÁS KVALITATÍV MEGALAPOZÁSA  
 
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 összesítésekbıl nyertem. 
Az elsı részben a történelmi vázlat és a hipotézis megfogalmazásához 
elsısorban átfogó éves statisztikai kimutatásokat és az erre alapozott 
szakirodalmat használtam fel. Ezzel sikerült elérni, hogy 
megközelítıen objektív adatbázis álljon rendelkezésemre az 1800-as 
évek elejétıl egészen napjainkig. Ez az adatgyőjtés többféle 
problémába is ütközött: szükség volt egyrészt adatszelekcióra, mivel a 
vizsgált idıszak hossza (mintegy 150 év) alatt többszörös 
szakirodalmi szemléletváltásra is sor került, ezért az adatok néha 
egymásnak ellentmondtak. Fıleg a hazai banktörténet kezdeti 
periódusairól csak kevés és hiányos adat állt rendelkezésre, ezért az 
elérhetı teljes hazai szakirodalom és korabeli publikációk részletes 
elemzésére és összevetésére volt szükség ahhoz, hogy egyes 
történelmi szakaszokra elfogadható pontosságú becslést lehessen 
felállítani. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a történelmi idısor 
kontinuitását így sem sikerült teljességgel biztosítani, azonban a jelen 
doktori disszertáció történelmi hipotézisének alátámasztásához 
elégséges információt sikerült akkumulálni. 
Az 1987 elıtti korszak elemzését a statisztikai évkönyvek és szemlék 
valamint a mindenkori bankfelügyeleti hatóságok jelentéseibıl 
valósítottam meg és csak kivételként alkalmazhattam a részletes 
mérleg alapján történı analízist (ezek kivétel nélkül az adott kor 
legnagyobb hazai kereskedelmi bankjaink pld. MÁH 
mérlegelemzésére szorítkoznak). 
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A történeti rész megírásakor a másik nagy problémát a monobanki 
korszak igen hiányos és nem megfelelıen részletes statisztikai 
adatbázisa jelentette, melyet a korabeli szakfolyóiratokban és 
periodikákban megjelent publikációk, valamint a korszak aktív banki 
szereplıivel folytatott beszélgetések révén hidaltam át.  
A bankrendszer illetve a hitel gazdaságon belüli szerepének a doktori 
értekezésemben is jelzett felfogását pregnánsan jelzi, hogy a legtöbb 
információval errıl a korszakról a legtöbb esetben a gazdaság más 
területeivel foglalkozó értekezések és jelentések mintegy mellékes, 
kiegészítı adataként találkoztam. 
 
A második rész az 1980-as évektıl napjainkig terjedı 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, míg 
általánosságban Németország, Svájc vagy pedig az USA 
bankrendszerén belül a kereskedelmi banki szegmens volt. Ezen 
adatokat a külföldi szakmai publikációkból, OECD-jelentésekbıl 
illetve az adott ország bankfelügyeletétıl vagy a központi banki 
nyílvántartásokból szereztem meg. 
 
Az így kialakított adatbázis évente legalább 25-42 bank éves 
mérlegbeszámolójának adatait 14 évre visszamenıleg, míg azt 
megelızıen a teljes vizsgált idıintervallumra mintegy 50 év 
kereskedelmi banki összesített éves statisztikai adatait dolgozta fel 
több relációban megbontva. Ezen hatalmas adatbázis elkészítése és a 
jelen doktori értekezéshez megfelelı, releváns formátumba való 
átalakítása mintegy egy évet vett igénybe. 
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AZ ÉRTEKEZÉS ELMÉLETI MODELLJE  
 
A jelen tézisfüzet célkitőzésekkel foglalkozó részében jeleztem, hogy 
a doktori disszertációmban külön foglalkozom a következı 
területekkel illetve kérdéskörökkel: 
� a kereskedelmi bankok hazai történetének bemutatása; 
� a szakmai publikációk értelmezésétıl eltérı szemléleti modell 

kialakítása; 
� a hazai viszonyokra alkalmazható, megfelelı általános magyarázó 

erejő bankmodell formulázása; és 
� egy komplex, a szemléletemnek és értelmezésemnek megfelelı 

banki hatékonysági mutató kidolgozása. 
 
Bár a kereskedelmi bankrendszer véleményem szerint is számos egyéb 
érdekfeszítı tudományos vizsgálati lehetıséget rejt magában, azonban 
a disszertáció koherens és megalapozott elméleti és gyakorlati 
egységének megteremtéséhez a fenti téma-szőkítés elengedhetetlennek 
látszott. A dolgozat felépítése az egyetemi belsı és külsı opponensek, 
valamint Dr.Czabán János professzor, témavezetı tanácsai alapján 
került optimális blokkszerkezetre felbontásra. 
 
A doktori értekezés munkahipotézisei a következık: 
� (H01) amennyiben a hazai kereskedelmi bankok történetét 

kontinuitásként kezeljük, úgy ez a történet adjunktívnak 
nevezhetı; a hazai banktörténettel foglalkozó szakirodalom 
szemléletében abruptív [Jirkovsky, 1945.; Botos, 1994.; Várhegyi, 
1995.] felfogású, azonban ez annak a következménye, hogy a 
kereskedelmi banki mőködést a dolgozatomban alkalmazott 
szemléletmódtól eltérıen közelítik meg és ily módon nem 
vizsgálják annak folyamatosságát; feltételezésem szerint 
ugyanakkor amennyiben egy, a klasszikus kereskedelmi banki 
funkcióból kiinduló komplex mérıszámot alkalmazunk, akkor 
egyfajta kvalitatív adjunktivitás kimutatható;  

� (H2) feltételeztem, hogy a hazai kereskedelmi banktörténet 
adjunktivitását elfogadva kimutatható a ciklikus adjunktív 
kontinuitás megléte; 
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� (H3) feltételeztem, hogy a hazai kereskedelmi bankrendszer 

fejlıdésének történelmi távlatában (akár abruptív, akár adjunktív 
szemléletmódban) mindig is szignifikáns szerepe volt a külföldi 
szakmai befektetıknek, a külföldi tıkének; feltételeztem továbbá, 
hogy napjaink kereskedelmi banki tulajdonosi struktúrája nem 
egyedülálló jelenség – olyannyira nem, hogy annak történelmi 
hagyományai vannak; a hazai kereskedelmi bankok szegmensében 
az újrainduláshoz mindig külföldi tıkére volt szükség. Az ún. 
válság-modell társadalmi és gazdasági válságpontokhoz kötve 
korszakolja a banktörténetet, azonban eltekint a konkrét klasszikus 
banki funkció alapján értelmezett vizsgálattól. Feltételezem, hogy 
megfelelıen hosszú vizsgálati idıtartamot alkalmazva a gazdasági 
ciklusokhoz hasonló ciklikusságot fedezhetünk fel [Sipos, 1982.] 
amelynek flexiós pontjai erıteljes kapcsolatot mutatnak a 
válságmodell töréspontjaival.  

� (H4) feltételeztem, hogy a hazai pénzintézeti rendszer immanens 
fejlıdési jellegzetességét négy dimenzióban lehet összefoglalni és 
ezeket blokkokra bontva releváns modellt kaphatunk, mely 
megfelelıen jellemzi a hazai pénzintézeti rendszert; ezt a modellt 
válság-modellnek lehet elnevezni; a fenti gondolatmenetben, de a 
disszertáció egészében egy, a szakirodalomtól elérı 
szemléletmódot alkalmazok, amelynek újdonságát az jelenti, hogy 
ismereteim szerint elıször tesz kísérletet arra, hogy a 
kereskedelmi bankokat banki szemszögbıl tekintse és nem 
mintegy speciális vállalkozást;  

� (H5) feltételeztem, hogy a kereskedelmi banki aktivitás 
vizsgálatához az ún. tulajdonosi szemléleti-modellel szemben 
megállapítható, kidolgozható egy klasszikus banki-hatékonysági 
modell (KHM), melyek alapértelmezésükben ellentétesek; 
feltételezésem szerint igazolható, hogy a KHM adekvátan 
közelíthetı egy megfelelı, komplex mutatóval. Míg 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.] amely a hitelezési csatornák meglétét dinamizált  
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modellbe foglalva hat hipotézist fogalmazott meg és azokat az 
elérhetı adatok alapján tesztelte európai fejlett bankpiacú 
országokra. Meg kell azonban jegyeznem, hogy bár 
megközelítésmódjuk érdekes, azonban egyértelmő összefüggést 
már egyikük sem tudott kimutatni. Munkahipotézisem 
feltételezése szempontjából sokkal alkalmasabbnak ítélem meg 
Tobin híres Q-mutatóját, melyet a korábban már említett alapként 
szolgáló Jayaratne-Morgan modell [Jayaratne-Morgan, 1997.] 
Wi,t-1 mutatója már implicit módon tartalmaz. Ez azonban 
megítélésem szerint még mindig nem lehet elégséges a 
kereskedelmi bankok mőködésének megítélésekor; véleményem 
szerint igen nagy kockázatot rejt magában, amennyiben a 
tulajdonosi szemlélet alapján a banki hatékonyságot a minél 
nagyobb haszon elérésével mérjük. Ezért egy más szemlélető 
mérıszám kidolgozása vált szükségessé.  

� (H6) feltételeztem, hogy a kereskedelmi banki üzleti tevékenység 
(aktív versus passzív) mérlegegyenletébıl egyértelmően 
felállítható egy klasszikus banki hatékonysági index (BAR). Míg 
Harrigan ún. TFP modellje [Harrigan, 1998.] -bár szakít a Dollar 
féle sematikus bankszemlélettel [Dollar-Wolff, 1993.] mely 
szerint az egyes országokban mért azonos inputmennyiség 
eltérésektıl mentesen azonos outputhoz vezet- a banki 
hatékonyságot két tényezıtıl teszi függıvé, addig Baltensperger 
[Baltensperger, 1980.] több tényezıs  alternatív bankmodellt 
fejleszt ki.  

 
Egyikıjük sem tesz ugyanakkor kísérletet arra, hogy a különbözı 
környezeti faktoroktól megtisztított, egyszerően értelmezhetı 
funkcionális bankhatékonysági mutatót fejlesszen ki. feltételezésem 
szerint a BAR mutató újdonságtartalmát az adja, hogy a vizsgálódó 
más szemszögbıl láthatja a banki aktivitás mérését. Fentiek alapján 
követendı tudományos eljárásként nem tartottam haszontalannak 
összevetni a BAR mutató és a tulajdonosi szemlélető hatékonyság 
(pld. ROE) történeti tapasztalatait.  
A disszertáció utolsó lépéseként kísérletet teszek egy általános 
érvényő, megfelelı magyarázó erıvel bíró hazai általános bankmodell  
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megalkotására, mely a Houston-féle általános likviditási modellbıl 
kiindulva kísérli meg a tulajdonosi szemlélető hatékonyság és a 
kereskedelmi banki tevékenység közötti több tényezıs magyarázó 
változó hatását kimutatni. 
 
 
AZ ÉRTEKEZÉS KUTATÁSI MÓDSZERE  
 
A doktori disszertációmba csak a kereskedelmi bankok adatainak 
vizsgálatát vontam be, mivel a hitelintézeti törvény által 
meghatározott egy hitelintézetek helyzete minden korszakban egyedi 
és speciális volt, míg egy gazdaság hiteléletének értékelésekor a 
kereskedelmi bankforma a legmegfelelıbb. A kutatás mintegy két éve 
alatt elıször összegyőjtöttem az elérhetı releváns adatokat, majd 
azokat egy relációs adatbázisba vontam össze. A SYSTAT w95 v5.0 
programcsomaggal a formalizált bankmodellem faktoranalízisét 
végeztem el, majd az eredményeket összevetettem a kialakított 
kontrollcsoportok értékeivel. A legújabb kori analízis lépcsızetesen 
bıvült, mivel minden egyes év új adatait elıször önmagában 
elemeztem, majd bevontam az addigi adatbázisba és ezzel korrigáltam 
modellemet. Az így kapott eredményeket ismét a kontrollcsoportok 
értékeivel vetettem össze, majd a korábbi hasonló módszerrel 
kifejlesztett bankmodell összefüggéseire alapozva faktor- és 
korrelációanalízist táblákat képeztem, majd vizsgáltam az elméleti 
modell gyakorlati implikációjának relevanciáját. 
Ezzel az iterációs módszerrel olyan általános bankmodellt sikerült 
felállítani, amelynek magyarázó ereje (R2>0,8) elegendı 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. 
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AZ ÉRTEKEZÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEI  
 
Reményeim és megítélésem szerint a jelen doktori értekezés 
megírásakor kitőzött kutatási célokat sikerült megvalósítani és 
mindegyik részében bizonyítani a meghatározott, releváns 
hipotéziseket. 
Véleményem szerint a dolgozatot alapvetıen két nagy részre érdemes 
bontani: az elsı részbe a banktörténeti vázlat és elemzés tartozik.  
 
A munkahipotézisek tesztelése és ellenırzése során a kutatás 
eredményei a következı új illetve újszerő tézisek megformulázásához 
vezettek: 

T01: a tulajdonos szemléletmóddal szemben doktori 
értekezésemben kidolgoztam a klasszikus hatékonysági 
modellt (KHM); hipotézisemet alátámasztva ennek 
létjogosultságát sikerült azzal igazolni, hogy a kereskedelmi 
bankszegmens biakrónikus vizsgálatával nem lehet adekvát 
szignifikáns kapcsolatot kimutatni a hazai kereskedelmi 
bankok tulajdonosi és klasszikus szemlélető hatékonysága 
között.Igazoltam, hogy Magyarországon a klasszikus banki 
modellt felváltja a pénzügyi közvetítıi szerep.  

 
Az erre a részre vonatkozó megfogalmazott munkahipotézisek 
grafikus szemléltetés eszközével is bizonyítottak és alapvetıen a teljes 
disszertáción átnyúló újfajta banki szemlélettel való azonosulást tettek 
szükségessé. A banktörténet bemutatása és sajátos értelmezése során 
rámutatok arra, hogy a hazai kereskedelmi bankrendszer büszke lehet 
gyökereire és adjunktív kontinuitását megfigyelve és elfogadva most 
érkezett el ismét egy olyan flexiós ponthoz, amikor nagy lehetıség 
kínálkozik egy újabb magasabb hatékonysági szint elérésére illetve a 
korábbi túlhaladására. 
 
A fenti KHM megközelítést végigvezetve a disszertáción igazoltam, 
hogy a KHM szemléletmódja adekvátan közelíthetı egy megfelelıen 
komplex, ezt a felfogást integráló mutatóval. 
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T02: munkahipotézisem igazolására kidolgoztam a klasszikus 
banki hatékonysági indexet; az index (BAR) a kereskedelmi 
banki üzleti tevékenység mérlegegyenletébıl került 
levezetésre; a BAR minden tulajdonosi szemlélető 
hatékonysági mutatóval szemben a tényleges kereskedelmi 
banki funkciót integrálja, azonban komplexitását mutatja a 
tulajdonosi szemlélető hatékonyság figyelembevétele. 

A bankhatékonysággal és banktulajdonosi körrel foglalkozó részek 
elsı lépéseként a felállított hét hipotézis tesztelésére került sor. A 
tesztelés alapját a Török-Petz [Török-Petz, 1999] K+F intenzitási 
egyenlet logikájából kiindulva lineáris regressziós modellel kíséreltem 
meg tesztelni.  
A generikus bankmodell hipotézise ellentétének létezését feltételezve 
vizsgáltam a külföldi tulajdon hatását a hazai kereskedelmi 
bankszegmensben. A modellt mindaddig bıvítettem újabb magyarázó 
tényezık bevonásával, míg magyarázó ereje megfelelıen naggyá nem 
vált. Hipotézisemet oly módon sikerült igazolni, hogy egyértelmővé 
vált: a külföldi tulajdonosok szintjén az ún. késleltetett tényezı 
létezésével igazolható átmenetiség ténye valamint a terminológiámban 
institúcionális reziduum meghatározó szerepe. 

T03: kutatásaim során arra az újszerő eredményre jutottam, 
hogy a hazai kereskedelmi bankszegmens fejlıdésének 
történelmi távlatában mindig szignifikáns szerepe volt a 
külföldi  szakmai befektetıknek, a külföldi tıkének; 
végkövetkeztetésként igazoltam, hogy napjaink kereskedelmi 
banki tulajdonosi struktúrája meglepı módon nem egyedülálló 
jelenség –olyannyira nem, hogy  az már történelmi dimenziójú 
hagyománnyal bír; a hazai kereskedelmi banki szegmensben 
az újrainduláshoz mindig külföldi tıkére volt szükség. 

A generikus bankmodell munkahipotézisének bizonyításához a már 
alkalmazott adatbázisból formalizált mérlegegyenletet képeztem, 
amelybıl standard komplex mutatót alkottam, majd azt a 
bankmodellbe integráltam mind függı, mind független változóként. 
Végezetül az így konstruált grafikont egybevetettem a hitelintenzitási 
grafikonnal. 
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T04: a KHM szemléletmód alapján formulázott BAR indexet 
felhasználva sikerült konstruálni megfelelı magyarázó erıvel 
bíró bankmodellt; a modelltesztelés végeredményeként 
igazolásra került a következı új, meglepı eredmény. a 
vizsgált teljes idıintervallumra és szegmensre vonatkoztatva a 
külföldi banktulajdonosi kör megjelenése nem járt a 
szakirodalomban feltételezett hatékonyságjavulással, valamint  
a bankhatékonyság a bankmodell teszteredménye alapján 
szignifikáns mértékben a hitelintenzitás mértékével függ 
össze. 

 
A munkahipotézisek igazolási lépései során konzekvensen vizsgáltam 
minden tényezıt és a fenti új- illetve újszerő téziseken, alapos kutatási 
eredményeken túl a munkahipotézisek mindegyike elfogadhatóvá vált. 
Ezek között azonban vannak olyanok, amelyek szignifikáns 
újdonságtartalommal nem bírnak, de segítséget nyújtottak az újszerő 
tézisek igazolásához: 
� a hazai pénzintézeti rendszer immanens fejlıdési jellegzetességét 

négy dimenzióra bontottam és ezeket blokkokra felosztva releváns 
modellt kaptam, mely megfelelıen jellemezte a vizsgált 
szegmenst; 

� a KHM szemlélet alapján felállított BAR index és a tulajdonosi 
szemléletmódot jelentı mutatók (pl.ROE) közötti kapcsolat, mint 
ellentétes vagy azonos mozgás, nem igazolható, szignifikáns 
kapcsolatot nem sikerült kimutatni; 

� a kereskedelmi banki hatékonyság  vizsgálatánál és a 
modellgenerálás során igazolásra került, hogy a hazai 
bankrendszer teljesítménye nem határozható meg adekvátan és 
egyértelmően a monetarizáltsági szinttel; kutatásaim 
bizonyították, hogy a szakértık többsége által kimutatott banki 
aktivitásnál Magyarországon a kereskedelmi bankok szerepe 
szignifikánsabbnak tekinthetı; ezen tétel azonban nem jelent 
alapvetı újdonságot mivel a monetarizáltság, mint abszolút és 
tökéletes mérıszám alkalmazását a bankszakemberek egy része 
mindig megkérdıjelezte; 
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� a külföldi banktulajdon hatékonyságra gyakorolt hatásával 

kapcsolatosan igazolásra került egy tézis; ezzel kapcsolatban azt is 
igazolták a kutatásaim, hogy a hazai kereskedelmi bankszegmens 
hatékonysága és teljesítménye a rendszerváltás óta folyamatos 
hatékonysági hátrányban van: ennek okai institúcionálisak; ez a 
megállapítás nem bír újdonságtartalommal, azonban igazolása 
meg nem kerülhetı feladat volt a választott témakör alapos 
elemzéséhez és a hatékonyság értelmezéséhez. 

Végül az igazolt és megfogalmazott BAR mutatóra alapozva –
elfogadva a KHM szemléletmódot- még egy újszerő tézis 
megfogalmazására került sor a doktori disszertációmban: 

T05: a klasszikus kereskedelmi banki hatékonyság 
szemléletmódja alapján levezetésre került a kereskedelmi 
bankszegmens szubjektív korszakolása; ebbıl azt az igen meglepı  
következtetést vontam le, hogy a hazai kereskedelmi 
bankszegmens történetének jellemezıje a ciklikus adjunktív 
kontinuitás, azonban ezek a ciklusok mind intervallumukban, 
mind pedig intenzitásukban csökkenek. 

A kutatási munkám eredményeként megfogalmazott és igazolt tézisek 
nemcsak következtetéseikben újak, hanem az alkalmazott 
megközelítésmódban is. A kereskedelmi bankszegmens szerepét 
tudományos igényességgel ugyanis csak kontradiktórikus módon lehet 
értékelni. Az igazolt tézisek azért nem merülhettek fel eddig a 
szakirodalomban, mivel azok megértésére és igazolására eddig kísérlet 
sem történt. 
   
AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK JELENTİSÉGE 
 
A bankrendszer mőködése igen széles körő tudományos érdeklıdésre 
tart számot, a bankok tevékenysége ugyanis minden gazdaság számára 
meghatározó. A releváns külföldi szakirodalom számos makor szintő 
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.  
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Ez egyúttal alkalmat biztosított számomra, hogy teljesen újszerő és 
ezért igen jelentıs újdonságtartalmú bankelméleti kérdésekkel 
foglalkozhassak. A jelen doktori értekezéshez egy igen alapos és 
mintegy két éves adatgyőjtési és rendszerezési idı társult, melynek –a 
rendszerezett releváns adatbázist tekintve- lezárást 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 tekinthetık a jelenlegi legkomplexebb 
megközelítéseknek [Desmukh et al, 1983.]. A kutatásom fontos 
elméleti eredménye egy gyökeresen új, a szokásostól eltérı 
megközelítésmód, a klasszikus banki szemléleti-modell (KHM) 
bevezetése. Ezáltal kísérlem meg a túlságosan nyereség-növelésre 
orientált szemlélet hátrányait kiküszöbölni; megítélésem szerint a 
bankválságok kialakulásának egyik fontos oka az ezen 
szemléleten alapuló gyakorlatra vezethetı vissza. A 
terminológiám szerint kialakított 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 megítélésem szerinti elméleti újdonságát a klasszikus 
bankhatékonysági index (BAR) kidolgozása jelenti. Ez a mutató 
olyan elméleti jelentıséggel bír, amelyre alapozva a banki 
szemszögbıl vizsgálhatjuk meg a bankrendszer ezen szegmensét. 
A releváns szakirodalom egy ilyen egyszerően értelmezhetı 
funkcionális mutató megalkotására még nem tett kísérletet [ld. 
Tobin Q mutató]. A disszertációmban kidolgozott BAR mutató 
segítségével 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 megközelítés mellett integrálja a 
tulajdonosi szemlélet hatékonysági követelményének mérését is. 

� A doktori értekezés révén kimutathatóvá vált a hazai kereskedelmi 
banki szegmens történetének ciklikus adjunktív kontinuitásának 
jellemzıje.  
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A makro szintő kérdésekkel foglalkozó szakirodalom a 
bankrendszerünk történetével ilyen megközelítésben nem 
foglalkozik. A releváns külföldi szakirodalomban a gazdaság 
makroszintő ciklikusságára széles körben ismert elméletek 
kerültek kidolgozásra. Az általam kidolgozott mutató segítségével 
azonban lehetıvé válhat, hogy ezen aspektust a bankrendszerre is 
implikálhassuk és ezzel  mind ciklikusságát, mind adjunktív 
sajátosságát igazolhassuk. Ezzel nem állítom, hogy a tulajdonosi 
szemléletmód vagy a válság-modell alapján nem tekinthetı a 
történet abruptívnak, azonban megítélésem szerint bizonyítható a 
felfogásom szerinti adjunktivitás létjogosultsága is. 

� A doktori értekezések elméleti jelentısége lehet a fenti két 
szemléletmód összevetése és annak bizonyítása, hogy a két 
szemléletmód alapján mért bankrendszerbeli hatékonyság a 
vizsgált szegmensben nem mutat szignifikáns kapcsolatot.  
Ennek magyarázatát a kereskedelmi bankok pénzügyi közvetítıi 
szerepének felértékelıdésében találtam meg, ami a 
monetarizáltsági mutató torzítottságát támasztja alá. 

� A dolgozat megítélésem  szerint fontos elméleti eredménye a 
külföldi banktulajdon hazai szerepérıl alkotható újdonságértékő 
megállapítás: értelemszerően a tulajdonosi szempontok 
érvényesülésével a külföldi banktulajdonosok hitelaktivitási 
szerepe korlátozott; bizonyításra került, hogy míg a nemzetközi 
szakirodalomban általánosan elfogadott vélekedése, hogy a 
koncentráció fokának növelésével a bankpiacon a nyereségszint is 
növelhetı, addig a hazai kereskedelmi banki szegmensben a 
külföldi banktulajdon esetében (még) nem meghatározó, 
szignifikáns tényezı a koncentráció mértéke, addig a hazai 
tulajdonú bankok esetében ennek éppen a fordítottja az igaz. Ezen 
megállapításoknak több magyarázata lehetséges, melyeket a 
doktori értekezésemben tételesen felsorolok (bankkultúrális 
hatások, az idıtényezı szerepe [ld. Besenyei, 1982.], 
bankvásárlási tényezık).  

� A magyar kereskedelmi banki szegmensben a szakirodalom által 
evidenciaként felfogottól eltérıen a KHM szemlélet szerint a 
külföldi banktulajdon szerepe nem meghatározó faktor;  
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létezik egy institucionális reziduum amelynek szerepe 
szignifikáns és jelenleg fontosabb tényezı, mint a 
mérlegelemzésbıl nyerhetı bármely más faktor önmagában.  

� Ennek során megtörténik egy általános hazai bankmodell 
felállítása és tesztelése. Ennek során elsıként a nemzetközi 
bankszakmai publikációk gyakorlata alapján tapasztalati és logikai 
szempontok alapján standardizált mutatók bevonására került sor. 
Korábbi hipotézisem igazolásaként elıször 1998. gazdálkodási 
évre került az egyenlet kidolgozása, azonban az így nyert modell 
magyarázó ereje (R2=0,41) nem elég magas; a külföldi 
banktulajdon szerepére önálló faktorként szintén nem kaptunk 
elég erıs modellt (R2=0,46), ezért további bıvítésre volt szükség. 
többszörös tesztelés során bizonyíthatóvá vált, hogy a hazai 
kereskedelmi banki szegmensben a tulajdonosi szemlélető 
hatékonyság világosan a hitelintenzitás mértékével és az extenzív 
növekedési tényezıvel függ össze. Az így kialakított korrigált 
bankmodell magyarázó ereje 80% feletti. A modell pontosabbá 
tételéhez a kapott eredmények alapján rotált faktoranalízissel 
három modellblokkot alakítottam 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 meglepı értelmezésén túl 
bizonyítom a monobankrendszer szerepének átértékelését is. A 
szakirodalom egységes ennek a korszaknak az elítélésében, 
azonban ez csak bizonyos nézıpont és funkció oldaláról szemlélve 
igaz. Megengedve és elismerve hibáit, az eddigiekben is vázolt 
kutatási eredményeim igazolják, hogy monobank-rendszerünk 
KHM szemlélető hatékonysága megfelelınek tekinthetı. 

 
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 jövıbeli 
iránya és megközelítése fogja majd érdemben eldönteni, hogy a jelen  
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doktori disszertáció milyen mértékben hasznosulhat, azonban 
megítélésem szerint mindenképpen több gyakorlati eredménye van 
illetve lehet: 
 
� a kutatási munka eredményeként a disszertációban kidolgozott 

BAR mutató elméleti jelentısége és újdonsága mellett a 
gyakorlatban is jelentıs szerepet játszhat: a szakirodalomban és az 
éves rendszeres bankértékelésekben kiválthatja (vagy erısítheti) a 
monetarizáltsági-mutatót, melynek torzítottságát ellensúlyozhatja. 
A BAR mutató segítséget jelenthet a gyakorlati bankelemzések 
során a banktevékenység tisztább és egyszerőbb funkcionális 
vizsgálatához. 

� Ugyancsak a mutató játszhat szerepet a bankfelügyeleti munka 
hatékonyságának növelésében. A bankfelügyeletet ért (jórészt 
jogos) kritikák talán elsısorban a preventív felügyeleti aktivitást 
hiányolják, amelyhez azonban olyan mutatók szükségesek, 
amelyek egyértelmően és adekvátan képesek jelezni a banki 
tevékenység alakulását és a veszélyforrásokat. Megítélésem 
szerint a BAM index a BIS által kidolgozott felügyeleti limit-
indexek akár hivatalos, akár alternatív mutatójaként nagy szerepet 
játszhat a preventív válságkezelésben. 

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

� A hipotéziseim alapján új kutatási terület nyílik meg a 
kereskedelmi bankok szegmensében, hiszen érdekes és sokat ígérı 
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 adjunktív történeti-aspektus általános elfogadottságát.  
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