A szlovák és a magyar
bankrendszer múltja és jelene
Határtalanul a bankokról
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Magyar bankrendszer
Magyar Nemzeti Bank

Az

első

világháború

után

a

népszövetségi

kölcsön

folyósításának egyik feltétele a kormánytól független Nemzeti
Bank megalakulása volt. A Magyar Nemzeti Bankról szóló
1924. évi V. törvénycikket 1924 áprilisában fogadta el a
nemzetgyűlés.

Ezt

követően,

1924.

május

24-én

részvénytársasági formában a mai Szabadság tér 8-9. szám
alatti bankpalotában megalakult az önálló magyar jegybank,
amely egy hónappal később, június 24-én kezdte meg
működését. Az intézmény alaptőkéje 30 millió aranykorona
volt, és 300 ezer, egyenként 100 aranykorona névértékű
részvényre oszlott.
A részvények egy része, de nem a többségük, az állam
tulajdonában volt. Részvényeseit a közgyűlés képviselte.
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Legfőbb szerve a nagybirtokosok, gyáriparosok és vezető
bankok soraiból a közgyűlés által választott tizenhárom tagú
főtanács volt, amelynek elnökét a kormány előterjesztésére az
államfő nevezte ki. A pénzintézet első elnökének tisztére a
Wekerle-kormány

egykori

pénzügyminiszterét,

Popovics

Sándort jelölték. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fő feladata
a bankjegykibocsátás volt. A központi bank megalakulása
után, 1924 júliusában már folyósították a népszövetségi
kölcsön 40 százalékát, amellyel sikerült megállítani az
inflációt. A kölcsön jelentős része – a fizetési hiány pótlása
mellett – a bank ércfedezetének alapjául szolgált.
A

bank

meghatározó

szerepet

játszott

a

gazdasági

stabilizációban, jórészt Popovics Sándor szakértelmének
köszönhetően:
• A központi bank stabilizálta az első világháborút
követően inflálódott koronát, majd kibocsátotta az új
valutát, a pengőt;
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• Átvette az állami számlák vezetését, az államadósság
kezelését;
• Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel
és

gyakorlatával

irányította

az

ország

hiteléletét,

befolyásolta a bankrendszer működését;
• Hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is.
Az 1929 őszén kirobbant nagy gazdasági világválság
előidézte

pénzügyi

krízis

1931

júliusában

elérte

Magyarországot is. A második világháború időszakában a
jegybank erőfeszítései dacára a nemzeti valuta, a pengő
inflációja bontakozott ki. A háború befejezését követően a
pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb
méretű pénzromlását produkálta.

5

Egyszintű bankrendszer

Egy

ország

bankjainak

és

azok

tevékenységének

összességét bankrendszernek nevezzük, melynek irányítója és
központi szereplője a jegybank. A bankrendszerek felépítése
azonban többek közt történelmi és politikai okokból nem
egyforma. A két alapformát tekintve megkülönböztetünk
egyszintű

és

kétszintű bankrendszert.

Az egyszintű

bankrendszerben a központi bank közvetlen kapcsolatban áll
a gazdálkodó alanyokkal, tehát vezeti számláikat és hitelt
folyósít számukra.
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A második világháború utáni Magyarországon a kommunisták
fokozatosan

kiépítették

egyeduralmukat

és

ennek

a

folyamatnak része volt a gazdasági és pénzügyi élet
kontrolljának megszerzése is. Ebbe a folyamatba illett,
hogy 1947 nyarán sok bankhoz miniszteri biztosokat neveztek
ki, ami állami ellenőrzés alá vonásukat jelentette. Hónapokkal
később elrendelték ezen bankok, illetve a Magyar Nemzeti
Bank (MNB)

magyar

tulajdonban

lévő

részvényeinek államosítását is. Az államosítást követően már
a legelső kidolgozott javaslatok is arra épültek, hogy az MNBnek kellene átvennie a kereskedelmi banki tevékenységeket. A
bankok ügyfélköre megváltozott 1948. március 25-én, mivel
államosították a 100 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat
és ezzel alapvetően átalakult. A Pénzintézeti Központ minden
bankszerű tevékenységét ennek értelmében az MNB vette át,
amely megkezdte hitelosztályának és vidéki hálózatának
kiépítését. Megszületett az "egyszámlarendszer" – minden
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vállalat, majd önálló gazdálkodó szervezet csak egyetlen, az
MNB-nél

nyitott

folyószámlával

rendelkezhetett.

A

kommunizmus évtizedeiben Magyarországon az MNB mellett
állami

fejlesztési

bank,

takarékszövetkezetek és

a

lakosság

számára

takarékpénztár

(a

pedig

mai OTP

Bank elődje) és külkereskedelmi bank is működött.

A kétszintű bankrendszer
a rendszerváltástól
Magyarországon

a

kétszintű

bankrendszert

az

új

jegybanktörvény születésétől számítjuk.
1987-ben jött létre a két legnagyobb kereskedelmi bank majd
fokozatosan kialakul a kétszintű bankrendszer.
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1987-1989 között háttérbe szorultak a kormányzatnak azok a
jogai, hogy a vállalatok napi termelési és értékesítési
döntéseibe beleszóljanak.

1990-től bankrendszer tulajdonosi struktúrája drasztikusan
megváltozott.
1987. július 1-jétől megteremtődött a szabad bankválasztás
lehetősége.
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1990-ben kimondták a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét
és újraindult a tőzsde.
A bankrendszer megerősítését szolgálta az állam által adott
350 milliárd forintos támogatás.
A pénzügyi tevékenység a nemzetgazdaság egyik kiemelt
ágazata. Legfontosabb részei: a hitelintézetek, a befektetési
bankok és a biztosítótársaságok.
A

befektetési

alapok

intézményrendszer

és

legfiatalabb,

pénztárak

a

pénzügyi

leggyorsabban

növekvő

szegmense volt. Többnyire nyílt végű alapok működtek.
Legnagyobb

részei

a

kötvényalapok

és

nemzetközi

tőkepiacokon befektető tőkealapok. Fontos szerep jutott az
önkéntes

és

kötelező

nyugdíjpénztáraknak.

Ezek

intézmények a pénz-és tőkepiac legfontosabb befektetői.
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az

Szlovák bankrendszer
A csehszlovák bankrendszer 1918-ban, tehát az első
Csehszlovák Köztársasággal párhuzamosan jött létre.
Abban az időben eredetileg a pénzügyminisztérium
Bankhivatala töltötte be az állam központi bankjának
szerepét.
1926-tól a Nemzeti Bank vette át ennek a hatáskörét.
1950-től egészen 1989-ig a Csehszlovák Állami Bank
(CSSZÁB)

működött

központi

bankként,

amely

kereskedelmi bank is volt.
1990. január 1-jén a CSSZÁB felszámolta kereskedelmi
aktivitásait, három állami pénzintézetre ruházva át ezeket:
 Prágai Kereskedelmi Bank (Komerční banka Praha)
 Pozsonyi Hitelbank (Všeobecná úverová banka
Bratislava)
 Prágai Beruházási Bank (Investičná banka Praha)
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Ezzel Szlovákiában (Csehszlovákiában) tulajdonképpen
megteremtődött a kétszintű bankrendszer.

A legnagyobb kereskedelmi bank a már említett prágai,
amely 3,1 milliárd koronás alaptőkével jött létre. Az egész
Cseh Köztársaságban összesen 83 fiókja és 85 ügynöksége
működik.
Szlovákiában a legnagyobb kereskedelmi bank a hitelbank,
amelynek alaptőkéje 2,6 milliárd korona volt létrejöttekor.
Szlovákiában 39 fiókja és több mint 20 ügynöksége van.
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A bankok állami pénzintézmények, és folyik privatizálásuk
előkészítése. Ezen kívül az új szlovákiai bankok közé
tartozik a Tatrabanka Rt., a Szlovák Mezőgazdasági Bank
Rt., a Befektetési Bank, a Népbank Rt. és a Postabank. Ezen
kívül működik a Csehszlovák Kereskedelmi Bank Rt. és a
Szlovák

Állami

Takarékpénztár

is.

Az

előbbi

külkereskedelmi bank, amely magán- és jogi személyeknek
nyújt banki szolgáltatásokat.

A bankrendszert a gazdaságban működő bankok alkotják.
A bankrendszer szerkezete a gazdasági fejlettségtől függ,
lehet:
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 Egyszintű-

a

központi

bank

látja

el

az

összes

bankfeladatot, ha rajta kívül más bankok is léteznek,
akkor azok specializáltak, és teljes mértékben a központi
bank döntéseitől függenek.
 Többszintű- a szintek száma a gazdaság színvonalától
függ.
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A jelenlegi magyar pénzügyi
intézményrendszer felépítése
I. Hitelintézetek: a pénzügyi szolgáltatások közül legalább
betétet gyűjtenek, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújtanak
Fajtái:
a) Bankok: egyedül jogosultak a teljes pénzügyi szolgáltatás
ellátására,
b) Szakosított pénz (hitel) intézetek: Egy-egy pénzügyi
szolgáltatást kiemelve látják el feladataikat.
Fajtái:
Lakástakarék-pénztár: kiemelt tevékenysége: betétgyűjtés egy
későbbi

lakásvásárlás,

lakásépítés

céljából,

olyan

megtakarítási forma, amit az állam is támogat, hosszú távú
megtakarítás
Jelzáloghitel-intézetek: olyan hitelt nyújtanak, amelyek dologi
biztosítékai bejegyzett ingatlanok, személyi biztosítéka az
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állami kezességvállalás. Olyan szakosított pénzintézetek,
amelyek kiemelten hitelezéssel foglalkoznak.
Fejlesztési hitelintézetek: Olyan hitelintézetek, amelyek a
hitelezésnél

a

hitel

felhasználásának

célját

tekinti

elsődlegesnek
c) Szövetkezeti hitelintézetek: Szövetkezeti formában alapítják
őket, min. 200 alapító tag és min. 300 millió Ft alaptőkével.
Fajtái:
Takarékszövetkezetek: Elsősorban a lakosságnak nyújtanak
pénzügyi szolgáltatásokat. Jellemzően az egyes kisebb
településeken, de regionális formában terjedtek el.
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Hitelszövetkezet: Szerepük nem számottevő Magyarországon.
II. Pénzügyi vállalkozások: Üzleti alapon végezhetnek a
törvényben felsorolt pénzügyi szolgáltatásokat kivéve a
betétgyűjtés, pénzváltás, elektronikus pénzkibocsátás és a
pénzforgalmi szolgáltatásokat
Magyarországon a legelterjedtebb formái:
a) Lízingcégek: Fő tevékenysége a lízing, ami egy sajátos
bérbeadással kombinált adásvételi ügylet.

b) Faktorházak: Olyan pénzügyi vállalkozások, amelyek
követelések megvásárlásával foglalkoznak.
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c) Befektetési vállalkozások ( brókercégek ): harmadik
személy számára befektetési szolgáltatást nyújt és ennek
végzéséhez engedéllyel rendelkezik. A befektetési szolgáltatás
a

pénzügyi

eszközre

(pénzértékpapír)

vonatkozó

tevékenységek körét jelentik.
Befektetési szolgáltatás: befektetési tanácsadás, megbízás
felvétele, továbbítása, végrehajtása az ügyfél javára, portfólió
kezelése, pénzügyi eszközök letéti őrzése és nyilvántartása,
letétkezelés,

befektetési

hitel

nyújtása,

saját

számlás

kereskedés
Tőzsde: pénzpiaci KER és KIN találkozásának szervezett
helyszíne.
Befektetési alapok: összegyűjtik a különböző nagyságú
megtakarításokat, majd az egészet befektetik, ez történhet:
értékpapírokba, ingatlanokba.
Portfólió: Befektetési eszközök összesség, amivel a befektető
rendelkezik.
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A Magyar Nemzeti Bank
Magyarország központi bankja
Alapítása: 1924. A MNB független a
kormánytól, a politikai pártoktól, az Európai Uniótól, Zrt.
formában működik, 100%-ban állami tulajdonú. Fő célja: Az
ország árstabilitásának megőrzése.
Élén az elnök és a 3 alelnökből álló igazgatóság áll. Az
igazgatóság az Országgyűlésnek felel.

Matolcsy György, az
19MNB jelenlegi elnöke

A Magyar Nemzeti Bank szervezeti felépítése: Monetáris
Tanács (MT), Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST), igazgatóság,
felügyelő bizottság.

Az MNB alapvető feladatai: Monetáris politika, bankjegy- és
érmekibocsátás,

deviza-

és

aranytartalék

képzés,

devizaműveletek végzése, felügyeli a fizetési és elszámolási,
valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket, kialakítja a
pénzügyi közvetítőrendszert
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Egyéb

feladatok:

ellátja

pénzügyi

közvetítőrendszer

felügyeletét, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése a Pénzügyi
Befektető Testület útján.

A Szlovák Nemzeti Bankról
A Szlovák Nemzeti Bank (SZNB): a Szlovák Köztársaság
független központi bankja.
 2009. január 1-től az Eurozóna tagja.
 Elsődleges

céljuk

az

árstabilitás

megtartása

az

Eurozónában és együttműködés a többi ország központi
bankjával.
 Azok után, hogy Szlovákia 2004-ben tagja lett az Európai
Uniónak, valamint 2009-ben az Európai Monetáris
Uniónak, megváltozott a Szlovák Nemzeti Bank (SZNB)
jogállása. A SZNB része a Központi Bankok Európai
Rendszerének,

illetve

az

szabályok vonatkoznak rá.
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Eurorendszer,

és

azonos

 A Központi Bankok Európai Rendszerét az Európai
Központi Bank (EKB) és az Európai Unió összes
tagállamának központi bankjai alkotják (függetlenül attól,
hogy milyen pénznemet használnak).
 A Szlovák Nemzeti Bank fő célja az Eurorendszer fő
céljával azonos.
 Az Eurorendszer fő céljai:
- Fenntartani az árstabilitást az Euroövezeti országokban
- biztosítani a szociális piacgazdaságot, amelynek célja
a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi fejlődés.
 A Szlovák Nemzeti Bank feladatai:
- részt vesz a közös pénzpolitikában
- euróbankjegyek és euróérmék kibocsátása
- devizatartalékok megtartása
- Szlovák Köztársaság képviselése
- az állam bankja
22

- a bankok bankja

A szlovák korona és az euró
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Európai Központi Bank

Alapítva: 1998. június 1.
Székhelye: Frankfurt am Main, Németország
Elnök: Mario Draghi
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Szlovák Nemzeti Bank

Alapítva: 1993. január 1.
Székhelye: Pozsony, Szlovákia
Elnök: Jozef Makúch
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A kereskedelmi bankok passzív működése, olyan források
megszerzésére irányulnak, amelyekkel a bank vállalkozói
tevékenységet tud folytatni.

Kereskedelmi bankok Szlovákiában
Univerzális bankok: Československá obchodná banka, a.s.,
Prima banka Slovensko, a. s., OTP banka Slovensko, a. s.
Specializált

bankok:

Prvá

stavebná

Privatbanka, a.s.
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sporiteľňa,

a.s.,

Magyarországi és szlovákiai bankok
Magyarországi bankok

OTP Bank Nyrt.
Alapítva:1949
Vezérigazgató: Dr. Csányi Sándor
Székhely:1051 Budapest Nádor u. 16.
Fiókok száma: 388 db
Anyavállalat(ok) nemzetisége: 32%magyar, 68%egyéb
Szolgáltatásait a lakosságnak, vállalkozásoknak, nagyvállalatoknak,
önkormányzatoknak illetve befektetőknek nyújtja.

K&H Bank Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.
Alapítva: 1986
Vezérigazgató: Hendrik Scheerlinck
Székhely:1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.
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Fiókok száma:210 db
Anyavállalat(ok) nemzetisége: belga 100%
Szolgáltatásait a lakosságnak, mikro-és kisvállalkozásoknak illetve
vállalatoknak nyújtja.

Erste Bank Hungary Zrt.
Alapítva: 1998
Vezérigazgató: Jelasity Radován
Székhely:1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.
Fiókok száma:129 db
Anyavállalat(ok) nemzetisége: osztrák 100%
8 országban több mint 17 millió ügyfelet szolgál ki
Magánszemélyeknek,kis- és középvállalatoknak, valamint
nagyvállalatoknak, önkormányzatoknak, állami és non-profit
szervezeteknek nyújt szolgáltatásokat.
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CIB Bank Zrt.
Alapítva:1979
Vezérigazgató: dr. Simák Pál
Székhely:1027 Budapest Medve u. 4-14.
Fiókok száma:95 db
Anyavállalat(ok) nemzetisége: olasz 100%
Szolgáltatásait a lakosságnak, egyéni- és kisvállalkozásoknak,
vállalatoknak valamint önkormányzatoknak nyújtja.
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Szlovákiai bankok

OTP BANKA
Alapítás: 1992
Bankigazgató: Ing. Zita Zemková
Székhelye: Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Fiókok száma: 69
Az OTP Bank Szlovákia egy bank Szlovákiában, ami az OTP Group
bankcsoport tagja. Szlovákiában és külföldön is működik.

ČSOB BANKA
Alapítás: 2008
Bankigazgató:Ing. Daniel Kollár
Székhelye: Michalská 18, 815 63 Bratislava
Fiókok száma:78
A ČSOB a rövidítése egy kereskedelmi banknak, amely Szlovákiában
Československá obchodná banka, a. s., néven működik. Teljes neve
30

magyarul Csehszlovák Kereskedelmi Bank. A bank a belga KBC
Group csoport tagja, akárcsak a magyarországi Kereskedelmi és
Hitelbank (K&H Bank). Főleg pénzügyi szolgáltatásokat nyújt
magánszemélyek és vállalkozások részére.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
Alapítás: 1995
Bankigazgató:Štefan Máj
Székhelye:Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Fiókok száma:195
Slovenská sporiteľňa a legnagyobb kereskedelmi bank Szlovákiában.

Vúb banka
Alapítás: 1996
Bankigazgató:Alexander Resch
Székhelye:Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Fiókok száma: 209
Všeobecná úverová banka a.s. szlovákiai bank, tagja az olasz
bankcsoportnak aminek neve : Intesa Sanpaolo.
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