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1. Bevezetés 
A bankrendszerek strukturális jellemzői hatással vannak a szektor működési jellemzőire, 
hatékonyságára, stabilitására, ellenálló képességére. Olyan bankrendszeri struktúra nem 
létezik, amely minden szempont szerint ideális. Az egyszerre legyen „versengő, növekvő, 
biztonságos, jövedelmező, alacsony felárral dolgozó, hatékony” követelmények egymást 
oltják ki, e szempontok között átváltás van, a válságnak leginkább ellenálló struktúra nem 
biztos, hogy leginkább hatékony, vagy a legjövedelmezőbb.  

Nem lehet egyetlen jó struktúrát kiválasztani, egymással versenyző megoldások közül kell az 
adott korszaknak és az adott gazdaságnak leginkább megfelelőt kiválasztani. Ez a 
bankrendszeri struktúra minden elemére (intézményi összetétel, tulajdonosi összetétel, 
méretbeli összetétel, tevékenységi struktúra) egyaránt igaz. A bankrendszer egy magas 
belépési korlátokkal védett, sűrű szabályozási hálóval körülvett organizmus, aminek alakulása, 
alakítása a mindenkori kormány gazdaságpolitikai irányát, értékválasztását is tükrözi. Nem 
véletlenül alakul ki, ám egy-egy irányváltást általában szakmai vita, hatástanulmányok 

                                                      
1 Az International Business School Budapest tanára, az MTA KRTK külső munkatársa. A dolgozat korábbi 
változatáshoz tett értékes megjegyzéseiért és a dolgozat elkészültéhez nyújtott segítségéért ezúton mondok 
köszönetet Banai Ádámnak, Kerényi Ádámnak, Kornai Jánosnak, Magyar Bálintnak, Mérő Katalinnak, Nagy 
Dánielnek, Várhegyi Évának, Voszka Évának. A dolgozat egy korábbi változata megjelent in Magyar polip 3 
(szerk. Magyar Bálint) Noran Libro 2015 pp 167-206. 
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sokasága, empirikus elemzés szokott megelőzni. 

Magyarországon a politikai vezetés a 2010. évi kormányváltást követően több üzenetet 
fogalmazott meg a magyar bankrendszer kívánatos strukturális átalakításával kapcsolatban:  

 „Legalább 50 százalékos hazai tulajdon elérése a cél!”2  

 A magyar piacon „legfeljebb 5 nagybank jelenléte kívánatos”3 és „legalább 4 külföldi 
nagybank ki fog vonulni a magyar piacról.”4  

 „Létre kell hozni az erős belföldi tulajdonosi hátterű kis- és középbankokat!”5   

 „A takarékszövetkezeti szektort meg kell erősíteni!”6 

E politikusi „üzeneteket” megalapozó háttértanulmányok, háttérszámítások hiánya a korszak 
jellegzetessége, hiszen a politikai üzenetek célja nem a diskurzus, hanem a kinyilatkozatás 
(Kornai 2015)7. Az alátámasztásként felhozott érvek többsége – mint ezt a tanulmányban látni 
fogjuk – tényszerűen cáfolható. Az üzeneteket azonban nagyon valós cselekvési program, 
határozott, a bankrendszeri struktúrát meghatározóan módosító lépések követték. Az 
átalakítások nem szekvenciálisan követték egymást, a piacon párhuzamos mozgásokat 
figyelhettünk meg. Ebbe egyaránt beletartozott a külföldi bankok kiszorítási kísérlete, a 
bankrendszer egészének bűnösként való megbélyegzése, a bankrendszerbe vetett bizalom 
aláásása, és bizonyos meghatározott belföldi tulajdonosi körök helyzetbe hozása.  

                                                      
2 „Orbán Viktor szeretne olyan bankrendszert kialakítani, ahol a bankok ötven százaléka magyar kézbe kerülne. 
Ez unikális lenne Közép-Európában, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keddi rendezvényén a 
miniszterelnök. A kormányfő nem fejtette ki, hogy miért tartaná fontosnak a magyar részesedés felfuttatását a 
bankszektorban, de a lépésnek egyaránt lenne előnye és hátránya is. A Nemzetgazdasági Minisztérium az 
[origo] megkeresésére azt válaszolta: „... a stabilitás érdekében elérendő cél, hogy a külföldi anyabankok 
váratlan tőkekivonásaitól mentes, stabil, magyar alapokon nyugvó bankrendszer jöjjön létre.” 
http://www.origo.hu/gazdasag/20120717-ezermilliardos-alom-orban-magyar-bankrendszere.html 

3 „Öt nagy kereskedelmi bank marad az országban, mivel a szektor a devizahitelek forintosítása, elszámolása és 
a fair bankokról szóló törvény hatására jelentős konszolidáción és koncentráción megy majd keresztül (…) csak 
azok a hitelintézetek tudnak majd tevékenykedni az országban, amelyek jelentősen növelik hatékonyságukat, 
és egyúttal csökkentik a működési költségeiket.” – jelentette ki Nagy Márton.  http://nol.hu/gazdasag/mnb-
csak-ot-maradhat-1498255  

4 „Nem kizárható szerinte, hogy új keleti, ázsiai bankok is megjelennek a kivonulók helyén. A nyolc nagybank a 
hitelállomány 70%-ával rendelkezik, közülük négy is elhagyhatja az országot. Szerinte most úgy tűnik, hogy nem 
3-4 év, hanem 6-18 hónap alatt teszik ezt meg.– mondta Matolcsy György.” 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.1932 
97.html 

 5  „A megoldást részben a magyar tulajdonú kis- és középbankok szerepének erősítése jelenti, de új magyar 
bankok létrejötte is segítheti, hogy a nagybankok átadják portfóliójukat.” 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.1932
97.html 

6 „Orbán szerint a következő tíz évben minimum a kétszeresére, de inkább a háromszorosára kellene növelni a 
takarékszövetkezetek jelenlegi, 5-6 százalék körüli pénzpiaci részesedését. A miniszterelnök csütörtökön 
közölte: szeretnének a magyar takarékszövetkezeteknek nagyobb szerepet szánni az ország pénzügyi 
vérkeringésében.” 
http://www.portfolio.hu/gazdasag/penzugy/orban_haromszorosara_kell_novelni_a_takarekszovetkezetek_pia
ci_reszesedeset_2.139893.html  

7 Kivételként említhetjük a jegybank 2014-es tanulmányát (MNB 2014), amely kísérletet tett az ideális 
bankrendszeri struktúra felvázolását és indoklását. 

http://www.origo.hu/gazdasag/20120717-ezermilliardos-alom-orban-magyar-bankrendszere.html
http://nol.hu/gazdasag/mnb-csak-ot-maradhat-1498255
http://nol.hu/gazdasag/mnb-csak-ot-maradhat-1498255
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.193297.html
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.193297.html
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.193297.htm
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/matolcsy_masfel_even_belul_negy_nagybank_is_kivonulhat.193297.htm
http://www.portfolio.hu/gazdasag/penzugy/orban_haromszorosara_kell_novelni_a_takarekszovetkezetek_piaci_reszesedeset_2.139893.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/penzugy/orban_haromszorosara_kell_novelni_a_takarekszovetkezetek_piaci_reszesedeset_2.139893.html
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A tanulmány leíró, tényösszegző. Nem tartalmaz empirikus (ökonometriai) elemzéseket, így a 
2. részbeli irodalmi áttekintés inkább csak szempontokat fogalmaz meg a jövőbeli mélyreható 
elemzés számára. A tények, események összegzése lehetővé teszi bizonyos tendenciák 
egyértelmű azonosítását, de mindenképp további kutatás szükséges ahhoz, hogy e változások 
által létrehozott új struktúráról megalapozott értékítéletet mondhassunk. Bizonyos 
hipotéziseket az irodalom illetve a korábbi magyar banktörténelem alapján a szerző 
megfogalmaz, de nem állítja, hogy ezen hipotézisek bizonyítását is elvégzi. Az alapvető állítás, 
hogy a magyar banki piacon ennek következtében végbement strukturális változások 
tökéletesen illeszkednek a Kornai János által U-kanyarként jellemzett „új-gazdaságpolitika” 
többi lépéséhez (Kornai 2015). A létrejött új struktúra több vonásában is kisebb 
hatékonyságot, gyengébb tőke-hátteret és így gyengébb ellenállóképességet jelez, mint a 
válság előtti. Számos lezáratlan folyamat, és a pénzügyi-gazdasági eredmények csekély 
számossága ma még nem teszi lehetővé e hipotézisek teljeskörű empirikus alátámasztását. Az 
egyedi intézményi tények sokasága miatt a dolgozat így is terjedelmi korlátokat feszeget. 

A lépések megfelelő értékeléséhez a 2. fejezetben az irodalom áttekintésével adunk 
segítséget. A 3. fejezetben – számos korábbi tanulmányra hivatkozva - röviden összefoglaljuk 
a 2010 előtti fejleményeket. A 4 fejezet részletesen elemzi a magyarországi bankrendszeri 
struktúrában bekövetkezett tendenciaszerű változásokat. Az 5. fejezet ennek egyszerű 
ábrákkal történő illusztrációját adja, végül a 6. fejezetben összefoglaljuk a dolgozat fő állításait. 

  

2. Bankrendszeri struktúrák áttekintése 
A tanulmányban a bankrendszeri struktúrák fő kérdései közül csak a tulajdonosi struktúrával 
kapcsolatosakat emeljük ki: 

a) állami vagy magántulajdon (ezen belül a magántulajdon jellege);  

b) belföldi vagy külföldi tulajdon (ezen belül fiók vagy leánybank). 

Az egyes struktúrákat nem lehet önmagukban megítélni, ehhez mindig meghatározott 
vizsgálati szempont is társul. Ilyen szokásos szempontok a rendszer hatékonysága, a pénzügyi 
közvetítés költségei, a jövedelmezőség, a kockázatok mértéke, a versenyképesség és a verseny 
alakulása, a termékválasztás bővülése és a fogyasztó kényelme, a fogyasztóvédelem jellemzői 
stb. Az utóbbi időben a válság hatására felértékelődött a struktúra stabilitása és a struktúra 
ellenállóképessége. Válságok csak ritkán fordulnak elő, olyan, mint a jelenlegi nagy pénzügyi 
válság remélhetőleg még annál is ritkábban, de ez a válság megmutatta, hogy az 
ellenállóképesség milyen nagy érték. Az 1990-es transzformációs válság súlya alatt 
összerogyott az 1988-ban létrehozott magyar bankrendszeri struktúra – a 2008-as válság 
idején az ezredfordulón kialakult struktúra ellenállónak bizonyult. Ennek átalakításakor ezért 
az ellenállóképesség lényeges szempont kell, hogy legyen.  

A tulajdonosi struktúra minden válságot követően újra az érdeklődés fókuszába kerül, hiszen 
„a tulajdonosi szerkezet mindig rendkívüli helyzetekben, mint a háború vagy széles területekre 
kiterjedő gazdasági válság idején lendült mozgásba, mégpedig politikai indíttatásból, politikai 
jellegű döntésekkel és végrehajtással” (Voszka 2015b, p.719).  

Az első kérdés a magán versus állami tulajdon kérdése. Az, hogy éppen az „államosítás” vagy 
a „privatizálás” kap prioritást az a bankszektorban - miként a gazdaság többi szektorában is - 
politikai érvek mentén dől el, ez mindig politikai gazdaságtani és sosem tisztán gazdasági 
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kérdés. Általában a döntés összekapcsolódik valamilyen nagyobb horderejű 
társadalmi/politikai változással, és általában az éppen fennálló problémák általános 
megoldását várják tőle: hol a privatizációtól, hol az államosítástól. 

Az állami tulajdonlás hagyományos érvei (Voszka, 2015a, Voszka, 2015b) fokozottan 
érvényesnek tűnnek a bankrendszerben. Ezek a piaci kudarcok megoldása, a túlzott 
monopóliumok kialakulásának megakadályozása, a „közös” társadalmi célok sikeresebb 
elérése, és leginkább a gazdasági növekedéshez, a fejlődéshez való hozzájárulás (például olcsó 
fejlesztési hitelekkel) (Andrianova et al 2010).  A privatizáció mellett szóló hagyományos érvek 
ezzel szemben a verseny fokozása, a hatékonyság javítása, az állami járadékvadászat 
leküzdése, a versenyképesség fokozása, a tevékenységi és földrajzi korlátok gyorsabb 
lebontása és legfőképp itt is a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás. 

Az empirikus tanulmányok nem igazán támasztják alá az állami bankok működése mellett 
szóló érveket. Bár kimutatható, hogy bizonyos állami bankok támogatják a gazdaság 
fejlődését, sőt, stabilitási szempontból is mutathatnak előnyöket, de az állami bankok 
esetében rendszeresen megjelenő korrupció, az állam folyamatos beavatkozása és a gyenge 
állami bankok folyamatos megmentése – azaz a „politika” megjelenése - mégis azt 
eredményezi, hogy az országokon átívelő empirikus tanulmányok az állami bankok gyengébb 
teljesítményét mutatják ki (Hainz-Hakenes 2008). Ezek a széles empirikus alapra támaszkodó 
vizsgálatok azt jelzik, hogy az állami bankok nem hatékonyan osztják el a rendelkezésre álló 
erőforrásokat, és az így létrejövő rendszer drága szolgáltatásokhoz és a 
magánbankrendszerekénél drágább pénzügyi közvetítéshez vezet, melegágyául szolgál a 
korrupciónak és a kockázatos pénzosztásnak. Mindez éppen visszafogja az elősegíteni kívánt 
gazdasági növekedést, miközben a piaci kudarcok (bankösszeomlások, bankpánikok) 
ugyanúgy bekövetkeznek (La Porta et al 20028). A szakirodalom megállapítása szerint a 
kevésbé fejlett országokban magasabb az állami tulajdon; ott, ahol kevésbé biztosított a 
tulajdonjogok védelme, nem hatékony az állam, elmaradott a pénzügyi rendszer. Ezekben az 
országokban általában alacsonyabb a növekedési ütem és kevésbé mély a pénzügyi közvetítés 
(La Porta et al., 2002, Megginson et al., 2004). Ezt az állítást későbbi tanulmányok árnyalják, 
arra mutatva példát, hogy amennyiben a pénzügyi és politikai rendszer fejlett és stabil, akkor 
az állami bankok növekedést visszafogó szerepe is mérséklődhet (Körner-Schnabel 2010). 
Azonban ez utóbbi tanulmány is leszögezi, hogy azokban az országokban „ahol a politikai 
döntéshozók relatíve szabadon követhetik saját céljaikat erős negatív hatás mutatható ki az 
állami tulajdon növekedésre gyakorolt hatásában” (Körner-Schnabel 2010 p 5). Vagy, ahogy a 
Világbank tanulmánya fogalmaz „Az állami bankok hitelezése visszaesés idején képesek 
pozitív, stabilizáló szerepet betölteni, de nagyon gyakran a források téves allokációjához és a 
közvetítés minőségének romlásához vezet” (World Bank 2012).  

A 20. században hosszú ideig Európa legtöbb országában az állami tulajdon általános volt, 
tömeges privatizációra – nem csak a volt szocialista országokban, hanem például 
Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban, Svájcban – a nyolcvanas-kilencvenes években 
került sor (Meggison 2004). Mindezek eredményeként az Európai Unió bankszektorában a 
válságot megelőzően 10 százaléknál magasabb állami tulajdon már csak Lengyelországban, 
Szlovéniában (közösségi tulajdon) és a „Landesbankok” révén Németországban volt (MNB, 
2014). Bár a szakirodalom árnyalt megközelítését bizonyítandó politikailag és pénzügyileg 

                                                      
8 La Portáék mára széles körben elfogadott vizsgálatait természetesen számosan vitatják, a válságot követően 
több fórumon is velük ellentétes eredményeket mutatott be Adrianova et al (2010), de az ezeket az  
eredményeket megalapozó modell egyelőre több ponton megkérdőjelezhető és nem általánosan elfogadott. 
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fejlett országokban vannak sikeres, jól működő állami bankok (például a svájci Züricher 
Kantonbank vagy a német állami fejlesztési bank a kfw), de Európa legtöbb országában az 
állami bankok többsége nem bizonyult ellenállónak a válság idején. Így például a német 
tartományi bankok a Nagy Pénzügyi Gazdasági Válságban9 kivétel nélkül megrendültek, 
valamennyien állami tőkeemelésben részesültek, többet össze kellett vonni, így mindössze 5 
erősen megtépázott tartományi bank maradt életben10. A szlovén se nem magán se nem 
állami, inkább „közösségi” tulajdonú bankrendszer összeomlott a válság alatt11, a szlovén 
költségvetést megrendítő állami tőkeemeléssel lehetett csak a szektort életben tartani 
(Balogh I., 2015).  

A válság idején megváltozott az állam szerepe: több tucat magánbank került olyan helyzetbe, 
hogy életben maradásuk csak állami segítséggel volt lehetséges. Így számos országban került 
sor a megrendült magánbankok esetében állami tőkeemelésre, bankmentő csomagok 
kidolgozására12. Az állami tulajdonszerzés deklaráltan válságkezelési céllal, átmeneti időszakra 
és magas büntető kamat mellett valósult meg. 2015-re az amerikai bankrendszer teljes 
egészében reprivatizálódott, és az európai bankrendszerben is jelentősen mérséklődött az 
állami tulajdon (Voszka 2015a). A pénzügyi válság hatására valamennyi országban 
megerősödött az állami beavatkozás és szabályozás – ezek a lépések azonban elsősorban a 
válságkezelést és megelőzést segítették, nem hoztak kifejezetten hátrányos helyzetbe egyes 
bank- vagy tulajdonosi csoportokat. Miként a korábbi válságok esetében az állami tulajdon 
jelenleg is inkább átmeneti jelenségnek volt tekinthető (Liikanen 2012). 

A magyar kétszintű bankrendszer története számos olyan esettanulmányt tud felmutatni, 
amely a többségi állami banktulajdon kudarcait tárja fel (pl. Király 2005, Várhegyi 2002), és – 
legalábbis eddig – egyetlen olyat sem, amely ennek ellenkezőjéről győzné meg az 
adófizetőket. 

Az állami tulajdon „árnyékában” szokták vizsgálni a más típusú „közösségi tulajdonlásban” 
működő intézményeket – a közösségi bankokat (community banks), a takarékszövetkezeteket, 
a takarékpénztárakat stb. is. Ezek Európában elsősorban Ausztriában, Franciaországban, 
Finnországban, Hollandiában, Németországban és Spanyolországban terjedtek el, ezekben az 
országokban a betéti piacon 30-50%-os részesedést értek el13. Ezek a hitelintézetek általában 
helyi közösségek tulajdonában vannak, tevékenységi és földrajzi kiterjedésük korlátozott, 
tradicionálisan a lakossági és a kisvállalkozói piacon vannak jelen (Liikanen 2012). Az 
elemzések eredménye nem egyértelmű: általában kisebb kockázatvállalás jellemzi őket, mint 
a nagybankokat, jobban hozzájárulnak egy-egy régió hitellel való ellátásához, eredményük 

                                                      
9 A szakirdolaom ma egyre inkább Nagy Pénzügyi Gazdasági Válságnak nevezi a 2007-ben kezdődő válságot. 
Záróévet még nem szoktak írni. 
10 http://www.ft.com/cms/s/0/92a9493a-0dd4-11e4-b149-00144feabdc0.html#ixzz3pUdDpVrf  

11 „Ténylegesen nem a közvetlen állami tulajdonú, hanem a hazai magánbefektetők és állami vállalatok és 
intézmények tulajdonában álló bankok felelősek az óriási veszteségszámláért, amelyek gyenge 
kockázatkezeléssel, a vállalatok és bankok közti szövevényes összefonódásokkal, nem transzparens 
társaságirányítással, továbbá a helyi és országos politikusok gyakori beavatkozásával jellemezhetők.” (Balogh 
Imre 2015, 147. oldal) 

12 Az EU versenyhatósága 2008 és 2014 októbere között több mint 450 döntést hozott a tagországok pénzügyi 
szektorának nyújtható támogatásokról. a bankmentéseket itt bonyolította ugyanis, hogy az általánosságban 
tiltott állami támogatás – az eredetileg is sok kivétellel tarkított – európai uniós szabályozása brüsszeli 
jóváhagyáshoz kötötte a nemzeti kormányok döntéseit. (Voszka 2015a) 

13 A hitelszövetkezetek inkább Írországban, Romániában, Lengyelországban és a Baltikumban terjedtek el. 

http://www.ft.com/cms/s/0/92a9493a-0dd4-11e4-b149-00144feabdc0.html#ixzz3pUdDpVrf
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kevésbé ingadozik, ám éppen méretüknél fogva tőkeszegények így mégis nagyobb a 
sérülékenységük. Az elemzői és a szabályozói konklúzió egy irányba mutat: erős integrációba 
tömörülve válhatnak stabil, jövedelmező tőkeerős szektorrá (Liikanen 2012). 

A privatizációs hatást vizsgáló, illetve az állami versus magántulajdont elemző tanulmányok 
közül csak nagyon kevés van, amelyik a magántulajdon strukturális jellemzőinek hatását is 
elemezné. A bankok teljesítményének, kockázatosságának megítélésében nem mindegy, hogy 
a tulajdonos néhány magánszemély, egy vállalkozói csoport, szakmai befektető (másik bank, 
vagy biztosító), pénzügyi (intézményi) befektető vagy alapvetőn a szórt, tőzsdei tulajdon 
dominál. Az ilyen típusú kérdéseket általában csak két metszetben szokták bankok esetében 
vizsgálni: vagy a nagybankok tulajdonosi koncentrációjának hatását elemzik (pl. Liikanen 
2012), vagy mint azt fentebb említettük, a tipikusan kis helyi bankok közösségi tulajdonlása a 
vizsgálat tárgya. Az olyan többségi tulajdon ugyanis, amely nem közösségi, nem tőzsdei és nem 
állami, nem jellemző az európai banki térképeken. Barry és szerzőtársai (2011) épp a 
tulajdonszerkezet kockázatra gyakorolt hatását elemző tanulmányukban a 249 vizsgált 
bankból mindössze 32-nek volt nem banki vagy pénzügyi intézményi többségi tulajdonosa, ha 
egyáltalán volt többségi tulajdonos, és nem szórt, általában tőzsdei részvénytulajdon volt a 
jellemző. Ebből a 32 bankból 4 volt többségi családi tulajdonban és 28 vállalati tulajdonban. 
Így nincsenek olyan jelentős empirikus tanulmányok, melyek a többségi vállalkozói vagy 
családi tulajdon hatékonyságra, stabilitásra gyakorolt hatását tudná vizsgálni. Az eddigi 
tanulmányokból egyaránt ki lehet olvasni az egy-egy tulajdonosi csoport (vállalat, család, 
management) általi tulajdonkoncentráció kockázatcsökkentő és kockázatnövelő hatását, a 
hatékonyság emelkedését és csökkenését. A bizonytalan eredmények abból is adódhatnak, 
hogy a banktulajdonlás szabályai országonként eltérőek – gyakran a családi/magán tulajdon 
pénzügyi intézményi befektető képében jelenik meg, ami az eredmények robosztusságát 
máris rontja. A vállalati tulajdon esetében sem mellékes, hogy mennyire tőkeerős a banküzem 
hátterét biztosító vállalat, vagy vállalatcsoport. 

Kelet-Európában vizsgálták a privatizáció hatását Bonin és szerzőtársai (2004), akik nem csak 
azt vizsgálták, hogy a privatizáció hogyan járult hozzá a banki hatékonyság (költség- és 
profitfüggvényekkel mért) javulásához (jelentősen), hanem azt is elemezték, hogy a 
privatizáció utáni tulajdonos milyen hatással volt a bankra. Arra a következtetésre jutottak, 
hogy a belföldi magántulajdonosok, sok esetben vállalkozói csoportok által tulajdonolt bankok 
nem nyújtottak jobb teljesítményt, nem voltak hatékonyabbak, mint az állami bankok, 
mérhető pozitív változást a külföldi (szakmai) befektetők által tulajdonolt bankoknál mértek. 
Ez a tanulmány azért jelentős, mert az egyetlen általunk ismert empirikus kelet-európai 
vizsgálat, amelyik a magántulajdonos milyenségét is elemezte.  

Ez elvezet a következő kardinális kérdéshez: a hazai szakmai közvéleményt ma az előző 
kérdéskörnél talán jobban megosztó problémához, a hazai versus külföldi tulajdon 
megítéléséhez. A válságot megelőzően széles körben elfogadott nézet volt, hogy a fejlődő 
országokban a külföldi banktulajdon megjelenése hozzájárult a piaci merevségek oldódásához, 
az ügyfelek jobb kiszolgálásához, a modern banktechnika elterjedéséhez, a bankrendszer 
hatékonyságának növekedéséhez, a verseny erősödéséhez, a pénzügyi közvetítés 
költségeinek csökkenéséhez, a hatékonyság növekedéséhez és mindenekelőtt nagyobb 
intézményi és így gazdasági stabilitáshoz vezetett (Claessens–Jansen, 2000, Majnoni et al 
2003). Az átalakuló országokban (így a kelet-közép-európai régióban is) a külföldi bankok jobb 
teljesítményét a hatékonyabb működés indokolta (Havrylchyk- Jurzyk 2011). A megjelenésük 
pedig a verseny erősödésén keresztül a többi bankot is hatékonyabb működésre sarkallta, 
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ezzel növelve a bankrendszer jövedelmezőségét, ami végső soron az egész gazdaságra pozitív 
hatást gyakorolt. Sőt, a gazdaságot érő sokkok idején a külföldi bankok fogják kevésbé vissza 
hitelezésüket (De Haas - Lelyveld 2010). Miként egész Kelet-Európában, Magyarországon sem 
volt ez másképp (Majnoni et al., 2003; Várhegyi, 2004; Banai-Király-Várhegyi., 2010). Bonin és 
társai (2004) már idézett tanulmánya azért is jelentős mert cáfolja, hogy a  belföldi csoport 
teljesítményét az állami bankok teljesítménye húzza le. 

A válság újragondoltatta a külföldi banktulajdon megítélését: számos elemzés foglalkozott 
szerepükkel a válság előidézésében, a válság alatt és a válságot követő hitelezési pangásban, 
illetve fellendülésben. Egyértelmű, végleges következtetések még nincsenek, hiszen a válság 
számos utóhatása még csak most válik mérhetővé, a vizsgálatokhoz szükséges adatbázisok 
összeállítása is komoly erőfeszítéseket követel. A különböző megközelítésekről jó 
összefoglalót ad Claessens- Van Horen 2014, Schoenmaker- Wagner 2011 vagy MNB 2014 6. 
fejezet. 

Az eddig megjelent széles adatbázison végzett empirikus elemzések inkább cáfolták a korábbi, 
egyszerű, főleg állományi statisztikákra alapozott nézetet, miszerint a devizahitelezési 
boomért, a hitelezési sztenderdek lazításáért elsősorban a külföldi bankok a felelősek. Ezek a 
több országra kiterjedő ökonometriai elemzések inkább azt mutatták, hogy nem volt 
szignifikáns eltérés a hazai és külföldi bankok viselkedésében a válságot megelőzően, egyaránt 
részt vettek a kockázat alapú versenyben (Brown- De Haas 2010, Beckman et al 2015). 

A válság alatti magatartása valóban különböző lehet az anyabankoknak: a határon átnyúló 
bankolás elemzésekor találtak empirikus bizonyítékot a „támogató” és a „magára hagyó” 
magatartásra is (De Haas–Lelyveld 2010, Goldberg, 2007, 2009; Cetorelli-Goldberg 2009). A 
viták és empirikus tanulmányok egyaránt hoztak fel pro és kontra érveket, árnyalták a külföldi 
banktulajdonosok szerepét – a kelet-európai és ezen belül a magyar tények elemzése azonban 
inkább a válság alatti stabilizáló, forrást és tőkét biztosító, hitelezést fenntartó szerepüket 
támasztja alá, különösen azon országok és bankok esetében, amelyek részesei voltak a Bécsi 
Kezdeményezésnek (De Haas et al 2012). Más elemzések ugyanakkor rámutattak, hogy az 
eurózóna 2011-es válsága a határon átnyúló bankolás következtében visszafogta a kelet-
európai országok hitelnövekedését is (Avdjiev et al 2012, Chen-Wu 2014). 

Az egyedi banki esettanulmányok a külföldi tulajdonú bankok ellenállóképességét mutatták 
ki, a többségi külföldi tulajdonnal jellemezhető kelet-európai országokban csak elvétve kellett 
bankok megmentésére adófizetői pénzt felhasználni, és ekkor is éppen a hazai magántőkés 
bankok esetében14. A többségi külföldi tulajdonú bankrendszerek biztonsága sokkal kevésbé 
rendült meg mint nyugat-európai társaiké, a válság alatt a külföldi tulajdonosok egyértelműen 
helytálltak leánybankjaikért. A multinacionális banki háttér a válság idején segített a 
válsághatásokat tompítani: „a multinacionális bankholding komoly veszteségek esetén is 
támogatja leánybankjait tőkével, illetve likviditással. (…) A külföldi bankok jelenléte ugyan nem 

                                                      
14 Lettország: 2008. november 8-án az állam vette át a csődbe ment Parex bankot, amely abban az időben az 
ország második legnagyobb magánbankja volt. 2011. novemberében a litván Snoras bankcsoport és egy orosz 
vállalkozó által tulajdonolt Krajbanka (a korábbi postai takarékbank) ment csődbe és vette át a lett állam. Litvánia: 
a litván gyökerő Snoras bankcsoport 2011. november 11-én jutott csődbe és került állami konszolidációba. 2013 
májusában a Litván Ukio bankot és államosították a csődöt követően. Bulgária: 2014 júliusában a negyedik 
legnagyobb bolgár bankot, a Corpbankot rohanták meg a betétesek. Ezt követően a bank hamarosan összeomlott 
és állami szanálásba került. A bank ügyleteinek kivizsgálásakor súlyos politikai összefonódást és korrupciót 
fedeztek fel. 
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csodaszer a feltörekvő gazdaságok bankjainak minden gondjára, de a tapasztalatok alapján 
inkább erősítik a pénzügyi stabilitást, semmint gyengítik azt.” (De Haas, 2009).  

A külföldi tulajdonos határon átnyúló bankolásának az intézményi formáját vizsgálva a fogadó 
ország szempontjából azt állapíthatjuk meg, hogy ha a fogadó ország pénzügyi rendszere 
kellően fejlett, akkor előnyösebbnek tűnik a leánybanki forma a fiók formával szemben 
(Fiechter et al 2011). A helyi monetáris és prudenciális döntéshozók szempontjából több 
információt és jobb ellenőrizhetőséget jelent egy leányvállalat, mint egy fiók, de nagyon éles 
határok nincsenek a két forma között. A leánybanki megoldás kölcsönösen nagyobb bizalmat, 
transzparensebb együttműködési lehetőséget jelez. Ha a tulajdonosok egy ország esetében 
növekvő mértékben a fiókforma mellett döntenek, akkor ez arra utalhat, hogy tartósan, 
széleskörű banki szolgáltatásokat nyújtva nem kívánnak beleágyazódni a politikailag 
kockázatosnak tartott fogadó ország bankrendszerébe, ahol ez a politikai kockázat a 
kormányzat folyamatos és jelentős bankpiaci beavatkozását jelenti (Cerutti et al 2007). 

  

3. A magyar bankrendszer struktúrájának alakulása 2010 előtt15 
A magyar kétszintű bankrendszer kialakítására a rendszerváltást megelőzően került sor (1987), 
így természetszerűen az új kereskedelmi nagybankok állami tulajdonban voltak. Az állam nem 
csak közvetlen, hanem közvetett banktulajdonos is volt, mivel a bankok legnagyobb ügyfeleit 
jelentő állami nagyvállalatok is - igaz kisebbségi - tulajdonossá váltak az új bankokban.  

Az állami tulajdonú nagybankok a rendszerváltást követő években jelentős mértékű rossz 
hitelt halmoztak fel, 1993-ra többségükben elvesztették tőkéjüket, így végül valamennyit 
konszolidálni kellett (Várhegyi, 2002). A konszolidáció – portfóliócsere és tőkeemelés - 
egyaránt érintette az 1987-ben frissen létrehozott három nagy állami bankot, a Budapest 
Bankot, a Magyar Hitelbankot és az Országos Kereskedelmi és Hitelbankot. Kisebb mértékben, 
de érintett volt az OTP és az MKB is: ezek a bankok konszolidációs kötvényre cserélték rossz 
portfóliójukat, de nem történt állami tőkeemelés. Valamivel később, 1998-ban került sor a 
részben magánkézbe került Postabank szanálására. Mivel a kilencvenes években még nem 
létezett szanálási törvény, és a nemzetközi gyakorlat is heterogén volt a választott szanálási 
megoldások gyakran ad hoc politikai és gazdasági megfontolásokon alapultak. A 
konszolidációt követően a nagybankokat kivétel nélkül privatizálták, az OTP-t a tőzsdén 
keresztül, a többit külföldi szakmai tulajdonosoknak adták el. (1.Táblázat) 

1. Táblázat 

 

                                                      
15 A korról több áttekintő, elemző összefoglalás született, például Várhegyi 2002, Ábel-Szakadát 1997, Király 1995 

A bank neve Előd Bankká alakulás További sors Mai neve

Országos Takarékpénztár Országos Takarékpénztár 1949 OTP Bank Nyrt

Magyar Külkereskedelmi Bank
Magyar Külkereskedelmi 

Bank
1950

1994-ben megvette a BLB. 2014-ben eladta a 

Magyar Államnak. 2014-ben szanálási törvény 

alapján MNB-hez került. 2015-ben újra 

privatizálják.

MKB Zrt

Magyar Hitelbank MNB 1987

1996 decemberében az ABN AMRO vette meg 

majd 1997-ben beolvasztotta már korábban 

létrehozott magyarországi leánybankjába. 

2000-ben beolvadt a K&H-ba

  -

Országos Kereskedelmi és Hitelbank MNB 1987 1997-ben a belga KBC Bank vette meg. K&H Zrt

Budapest Bank MNB 1987
1995-ben megvette a GE. 2015-ben eladta a 

Magyar Államnak.
Budapest Bank Zrt

Postabank  - 1988

1997 bankpánik. 1998 tőkevesztés, szanálás. 

2002 decemberben megvette az Erste Bank, 

2003-ban beolvasztotta

  -
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A rendszerváltást követő években nem voltak sokkal sikeresebbek a többségi belföldi állami 
tulajdonú vállalatok, illetve belföldi magántulajdonosi körök által tulajdonolt kis- és 
középbankok – röviden: a belközép – sem. Ezeknek a kis- közepes bankoknak számos esetben 
volt valamilyen előtörténetük: többségükben a szocializmus utolsó éveiben létrehozott 
különböző innovációs, fejlesztési alapokból, pénzügyi egyesülésekből nőttek ki. A kétszintű 
bankrendszerbe való belépéskor e bankok tőkéje egy kisbank működéséhez, az adott 
gazdasági környezetet is figyelembe véve egy legfeljebb évi 10-15%-os növekedéshez volt 
elegendő. Ezeknek a bankoknak az átlagos mérlegfőösszege viszont 1988 és 1991 éves 
átlagban 51 %-kal (!) nőtt. A belközép megcélzott kisvállalkozói ügyfélköre nem volt homogén. 
Voltak olyan ügyfelek, akik jóhiszeműen fordultak hitelért a bankhoz, és a bank is jóhiszeműen 
járt el, de nem egy esetben elemi bankirányítási hibákat követett el, és a korszak rossz 
gazdasági körülményei és az ügyfél rossz gazdálkodása meghiúsította a hitel visszafizetését. A 
bankmenedzsment legnagyobb gyengesége ezekben az esetekben nem az volt, hogy túl nagy 
kockázatot vállalt, hanem hogy nem tudta, hogy mekkorát vállal. Voltak olyan ügyfelek, akik a 
bank tulajdonosaihoz, menedzsmentjéhez „közel álltak” és ezért jutottak hitelhez – utólag 
nehezen ítélhető meg, hogy eleve magasabb kockázatot képviseltek, vagy a körülmények 
szerencsétlen összejátszása okozta a hitel vissza nem fizetését. Voltak azonban olyan ügyfelek 
is, akik eleve tisztában voltak azzal, hogy nem lesznek képesek a hitel visszafizetésére („csalárd 
ügyfél”) – nem kevés ilyen eset került be a magyar bank-konszolidáció történetébe. És végül e 
csoporton belül volt a bank tulajdonosaihoz illetve menedzsmentjéhez közel álló vállalkozói 
kör, amely esetében nem kizárt a „csalárd bankolás”, azaz, hogy a bank eleve ezen ügyfélkör 
részére játszotta át a betétesek pénzét. A gyanú számos esetben felmerült, néhány kiugró 
bankcsőd esetében büntető eljárás lefolytatására is sor került (Ybl Bank, Általános Vállalkozói 
Bank, Agrobank, Postabank stb.) Ez a gyorsan bővülő portfólió egyre nagyobb hányadban vált 
nem termelő eszközzé, olyan hitellé, majd egyes esetekben hitelekből konvertált 
befektetéssé, amely már nem hozta, csak vitte a pénzt (Király 1995, Király1999). A belföldi 
magánbankok az állami bankokhoz hasonlóan gyenge teljesítménye (alacsony hatékonysága 
és magas kockázatossága) nem csak Magyarországra, hanem a régió egészére jellemző volt 
(Bonin et al 2004). 

Mindennek eredményeként ezek a bankok, amelyeknek egyesített mérlegfőösszege a 
kilencvenes évek elején még a bankrendszer eszközeinek közel 15 százalékát adta, a kétezres 
évek fordulójára szinte kivétel nélkül eltűntek a magyar piacról: a többségük tönkrement, 
avagy a tönkremenést megelőzően beolvadt egy nagyobb bankba. (2. Táblázat) 
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2.Táblázat: A „belközép” bankjai és sorsuk 

 

 

A bank neve Előd Bankká alakulás További sors

Agrobank 1984. agrár betéti társaság 1987
1995 tőkevesztés, felszámolási eljárás. 1996 

januárjában beolvadt a Mezőbankba

Általános Értékforgalmi Bank 1922-ben alapított bank 1987 1996-ban felvásárolja a Gazprom Bank

Általános Vállalkozási Bank 1985 szakosított pénzintézet 1988
1992-ben bekövetkezett tőkevesztés után a 

Westdeutsche Landesbank felvásárolta

Corvinbank 1984 Ipari Innovációs Alap 1988
1992-ben lett univerzális kereskedlemi bank. 

1997-ben beolvadt a Konzumbankba

Dunabank 1989

1995-ben nehéz helyzetben kártyaüzletágát 

megvette az ING bank, a bank többi részét 

felszámolták (eszközeit a Bankár kft vette át)

Földhitel és Jelzálogbank 1997 Működő bank

Ibuszbank 1991

1992-ben megvette az Országos 

Kereskedelmi és Hitelbank, 1996. januárban 

beolvasztja

Ingatlanbank 1989

 A bank csődje, amelyet korrupciós botrány 

követett, 1991-1992 során nyilvánvalóvá vált, 

ezért az Állami Bankfelügyelet 1992. május 

28-án megvonta a bank licencét. 

Innofinance 1980 Innovációs Alap 1988

1991-ben a Kontrax Hoolding Rt. 60%-os 

részesedést szerzett a pénzintézetben. 

Kontrax 1993 csőd.  Az  ÁÉB 1994. július1-én 

kezdeményezte az Innofinance Rt. 

felszámolását. 

Investbank
1983 Műszaki Fejlesztési 

Pénzügyi Egyesülés
1991 1995: Beolvad a PK Bankba.

Iparbankház 
1984 Ipari Szövetkezeti 

Fejlesztési Bank
1990

1992 szanálás, sikertelen, 1996: piacról 

történő kivezetés

Konzumbank
1986 Szövetkezeti 

Fejlesztési Bank
1990

1992 dec: első konszolidáció, 1995: második 

konszolidáció és az MFB megveszi 2003: az 

MKB felvásárolja és beolvasztja

Kultúrbank 1990
1992: felvásárolja a Bank Indosuez melybe 

beleolvad

Magyar Takarékbank 1989
21997-ben a DG Bank többségi tulajdont 

szerez benne

Merkantil Bank 1988
1988ban a K&H alapítja, 1995-benOTP 

felvásárolja

Mezőbank 1986 1989

1992: hitelkonszolidáció, 1996: Agrobank 

beolvasztása, 1997 vége: Erstebank 

felvásárolja és nevet változtat

PK Bank 1916 1995

1997: felvásárolja a Polgári Bankot, amelyet 

magába olvaszt. 1997: 10 tagú konzorcium 

veszi meg 2000: A Postabank felvásárolja. 

2003 elveszti hitelintézeti jogosítványát

Polgári Bank Ybl Bank 1993

Az Ybl Bank követeléseinek megvásárlásával 

alajult, 1995: a BB-vel együtt GE tulajdonba 

kerül, 1997: az állam visszavásárolja majd 

eladja a PK Banknak, 1998: beolvadt a PK 

Bankba

Portfolió Bank 1990
Az OKHB leánybankja volt. Elvesztette 

hitelintézeti jogosítványát

Rákóczi Bank 1992
MFB tulajdonban (65%) 1999: kivonul a 

piacról

Reálbank 1989

1989: Budapest Bank alapítja, 1991: teljes ker 

bank jogosítvány, 1993: 50%-ban 

kisbefektetők kezébe kerül, 1998: 

tőkevesztés után az OBA veszi át. 1999: 

felszámolás

Ybl Bank
1986 Építőipari Innovációs 

Alap
1989

1992: bankpánik, tőkevesztés. 1995 

felszámolás során BB felvásárolja és Polgári 

Bank néven továbbműködteti
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A csődbe vagy csődközeli helyzetbe jutott kis- és nagybankok szanálására az 1993/94-es bank- 
és adóskonszolidáció során több mint 400 milliárd forintot, az akkori GDP közel 10 százalékát 
kellett költeni (Langmár-Papp 1996, Ábel-Szakadát 1997, Várhegyi, 2002), ehhez adódik még 
a Postabank 1998-as 143 milliárd forint értékű szanálása (Király 2005). Hasonló 
bankkonszolidáció játszódott le a ezekben az években a legtöbb kelet-európai országban is. Az 
állami, és nagyon sok esetben a friss, nem kellő tőkeerejű magánbankok egymás után mentek 
csődbe, ugyanakkor hiányzott a friss tőke és forrás a bankrendszer további működéséhez. 
Ennek a felismerésnek a következménye lett a nemcsak Magyarországon, de (Szlovénia 
kivételével) egész Kelet-Európában is végbement bankprivatizációs folyamat, amelynek az 
eredményeképpen az egyes országok bankszektorának 70-99 százaléka külföldi bankok 
kezébe került (Ábel-Szakadát 1997, Várhegyi 1998, Várhegyi 2002.) 

Magyarországon 1979-ben jelent meg az első, részben már külföldi tulajdonú bank, a mai CIB 
Bank Zrt. elődje mint egy dolláralapon működő devizabank. Még a rendszerváltás előtt 
alapított leánybankot a Citibank, majd jöttek egyre többen, elsősorban ún. „zöldmezős” 
alapítással, majd a hazai csődhullámot követően egyre inkább felvásárlással. Az 1993/94-es 
bankkonszolidációt követő évek privatizációs hulláma során a legtöbb hazai nagybank külföldi 
szakmai tulajdonos kezébe került, kivéve az OTP-t, amely a tőzsdei kibocsátás révén került 
végül is többségi külföldi tulajdonba  Ennek ellenére az OTP-t továbbra is „magyar” banknak 
tekinti mind a statisztika, mind az elemzők, mivel székhelye és így döntési centruma is 
Magyarországon van, és a döntéseket meghatározó igazgatóság és menedzsment magyar16.  

A magyarországihoz hasonló folyamatok játszódtak le a többi régióbeli bankrendszerében is 
csak némi késéssel: Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában 2003/2004-re, 
Romániában és Bulgáriában 2006/2007-re fejeződött be az állami bankszektor leépülése és a 
külföldi banktulajdon dominanciájának kialakulása (Banai-Király-Várhegyi 2010 1.táblázat).  

A Kelet-Európában megjelent bankcsoportok saját jól felfogott érdeküket követték: a saját 
országukban telítődött a banki piac, alacsony volt a növekedés, alacsonyak voltak a marzsok 
és a profitok. Kelet-Európa dinamikus jövő előtt állt: felzárkózás az EU-hoz, 
jövedelemnövekedés, bővülő banki szolgáltatások, kecsegtetően magas marzsok és profitok, 
amelyek aztán a piacra belépő külföldi bankok versenyének következtében radikálisan 
csökkenni kezdtek. A stratégiai befektetőként megjelenő bankok olyan piacot akartak találni, 
ahol versenyelőnyük van, és kihasználva tapasztalatukat, az otthoninál magasabb 
jövedelmezőséget tudnak elérni viszonylag csekély többletkockázattal.17 

A várakozások helyesnek bizonyultak. A válság előtti mintegy másfél évtizedben a régió az 
egyik leggyorsabban növekvő térség volt a világon, a várt felzárkózási folyamat, egy-egy 
megtorpanással ugyan, de beindult. Ennek részeként a korábbi gazdasági struktúra 
fokozatosan átalakult és a Nyugat-Európában megszokott felé közelített. A bankok komoly 
pozíciókat építettek ki a térségben, és a bőséges, olcsó likviditás segítségével támogatták a 
térségre jellemző hitelexpanziót.  

                                                      
16 Az OTP magyar vagy külföldi bankként való besorolásáról azért nincs teljes egyetértés a szakmán belül se: a 
többségi hivatalos külföldi tulajdon miatt valószínű több empirikus elemzésben, mint külföldi bank jelenik meg. 

17 „1989-ben … Ausztria a hidegháború határterületéből az integráció központi országa lett. A földrajzi közelség, 
a kulturális hasonlóságok és a közös történelem Ausztria számára komoly versenyelőnyt jelentett ezen új 
piacokon, amit képes volt kihasználni. 1989 után így a stratégia egyértelművé vált: Irány Keletre!”– foglalta 
össze az osztrák jegybank elnöke az osztrák bankok meghatározó motívumait (Nowotny, 2009). 
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A válság előtti éveket tehát a kis, közepes és nagyméretű többségi külföldi tulajdonú bankok 
dominanciája és gyors növekedése jellemezte. A külföldi tulajdonú bankok az ezredfordulóig 
inkább a vállalati piacon versenyeztek egymással és a lokális bankokkal. Az ezredforduló előtti 
években indult meg a lakossági piaci verseny, eleinte a fedezetlen fogyasztási hitelek piacán. 
A támogatott lakáshitelek felfutásakor az OTP lakossági piaci előnyét, nem kis részben az OTP 
Jelzálogbank rendkívül dinamikus növekedése következtében megközelíteni sem tudták a 
külföldi bankok. 2004-től a devizahitelezés lakáshitelpiacra való kiterjedésekor a külföldi 
bankok elsősorban az olcsó anyabanki források és a lejjebb szorított marzsok segítségével 
megtörték a lakossági piac OTP-hegemóniáját (Banai-Király-Nagy 2010). A 2006-os 
költségvetési konszolidációt követő kockázat alapú lakossági devizahitel-versenyben mind a 
hazai mind a külföldi bankok egyre kockázatosabb termékeket kínáltak (svájci frank és japán 
yen alapú hitelek, szabad felhasználású jelzáloghitel, kezdetben kedvezményes kamatozású 
hitelek, unit linked hitelek stb.) egyre lazuló hitelezési feltételek mellett (tisztán fedezet alapú 
hitelezés, hitelfedezeti ráta növekedés stb.), egyre kockázatosabb ügyfelek számára. 2006-ot 
követően a válság kezdetéig, a devizahitelek megduplázódásakor ebben nem volt különbség 
hazai és külföldi bank között.  

A külföldi tulajdonú bankok a lokális bankoknál könnyebben és bizonyos esetekben olcsóbban 
jutottak hozzá a világgazdaságot a válságot megelőzően mindenki számára olcsó forrásokhoz 
(Banai-Király-Nagy 2010). A külső források jelentős részét az anyabankok biztosították, nem 
egy esetben csoporton belüli átcsoportosítással: a forrásbőséggel rendelkező bankoktól 
elvont forrásokból finanszírozták a forráshiányos országok (így Magyarország) bankjait.  A 
forráshiány ekkoriban nem csak a leánybankokra volt igaz, esetenként az anyabankok maguk 
is 100 százalékot meghaladó hitel/betét aránnyal rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy végső 
soron a hazai leánybankok a külső tőkepiacokra voltak utalva, vagy közvetlenül, vagy az 
anyabankon keresztül. A versenyben azonban azok a belföldi tulajdonú bankok is részt vettek 
(például OTP vagy FHB), amelyeknek ekkoriban ugyanúgy lehetőségük volt a piacon olcsó 
devizaforráshoz jutni, mint a külföldi bankoknak. Összességében a külföldi bankoknak a válság 
előidézésében játszott szerepe szignifikánsan nem különböztethető meg a nem külföldi 
tulajdonú bankok hasonló, túlzott hitelfelvételre ösztönző szerepétől.  

A Magyarországot 2008-ban elérő likviditási majd reálgazdasági válság egyszerre érintette 
hátrányosan a devizában eladósodott, fedezetlen devizapozícióban lévő, reáljövedelem-
csökkenéssel szembenéző túladósodott hitelfelvevőket és a rövid swap vagy betéti 
ügyletekkel magukat finanszírozó, több mint 150%-os hitel-betét aránnyal jellemezhető 
bankokat.  

A válság alatt a külföldi tulajdonos bankok stabilizáló szerepe dominált: mind tőkével, mind 
megfelelő források biztosításával bankjaik mögött álltak, a külföldi tulajdon Magyarországon 
a válság alatt ütésállónak bizonyult. (MNB Stabilitási jelentések 2009, 2010 2014). 2008 végéig, 
azaz a válság első, likviditás szempontjából legsúlyosabb szakaszában kifejezetten nőtt a 
külföldi (elsősorban anyabanki) források volumene. Ez azt jelentette, hogy az októbert követő, 
a bankrendszer magas likviditási kockázatával jellemezhető periódusban az anyabanki 
finanszírozás mind relatív, mind abszolút mértékben nőtt. A lejáró külföldi források 
megújítását többnyire az anyabankok biztosították. A bankrendszereknek általában nem 
kellett nagyon komoly likviditási feszültségekkel szembenézniük, hiszen a megújítási ráta 100 
százalék fölött maradt, vagy még nőtt is. Mint a 2009 áprilisi MNB Stabilitási Jelentés írja: „A 
pénzügyi stabilitás fennmaradásában a külföldi tulajdonosok magyar leánybankjai iránti 
elkötelezettsége fontos tényező. Az anyabanki háttérrel rendelkező bankok külföldi 
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forrásainak és devizaswapjainak megújítása eddig zavartalan volt.” (MNB Stabilitási Jelentés, 
2009. április, 6. o.). A hazai bankok ezzel szemben a kieső forrásokat csak állami hitellel voltak 
képesek pótolni (Banai-Király-Nagy 2010). Mindez cáfolja azt az állítást, hogy a válság idején 
az anyabankok „kirántották” volna a forrásokat leánybankjaikból18.  

A bekövetkezett recesszió, a kereslet visszaesése visszavetette a banki hitelezést is, így a 
külföldi források visszaestek. A bankok – részben anyabanki nyomásra – igyekeztek a válság 
előtt elfutott 100 százalék feletti hitel/betét-arányukat radikálisan csökkenteni, a 
hitelállományt gyorsított ütemben leépíteni, a belföldi forrásbevonást erősíteni. 2009 nyarán 
azonban a külföldi bankok tulajdonosai aláírták az úgynevezett Bécsi Kezdeményezést, amely 
szerint a külföldi anyabankok kötelezettséget vállaltak a válságot megelőző forrásaik szinten 
tartására (95 százalék volt az előírt mérték). Az MNB Stabilitási jelentése 2010 áprilisában azt 
állapította meg, hogy a külföldi források megújítási kockázatát jelentősen csökkenti az 
anyabankok elköteleződése. 2010 júliusában a magyar kormány megszakította a tárgyalásokat 
a Nemzetközi Valutalappal, és ezzel automatikusan felmondta az anyabanki forrásokat szinten 
tartó Bécsi Kezdeményezést is. Ennek ellenére 2010 végéig az anyabankok jelentős mértékben 
nem vonták ki forrásaikat, a gyorsított forráskivonás csak 2011-től, a kormány ún. kiszorító 
lépéseinek hatására (lásd következő fejezet) következett be, de összességében még 2011-ben 
is magasabb volt a külföldi forrás, mint a válság előtti években (MNB 2014. 8. ábra). A 
magyarországi történettel ellentétben a többi kelet-közép-európai országban 2010 óta sem 
következett be jelentősebb forráskivonás. 

A tőke szempontjából is stabilitást jelentett a külföldi tulajdon. A meghatározó nagybankokat 
figyelembe véve megállapítható, hogy a külföldi anyabankok a válság alatt jó tulajdonosként, 
korábbi osztalék-kifizetéseiket jócskán meghaladó mértékben emeltek tőkét veszteséges 
bankjaikban (1. ábra) 

                                                      
18 „Emlékszik-e Ön még a pénzügyi válságra? Mi történt az európai pénzügyi válság idején? Ezt beleégették az 
idegrendszerembe. Az történt, hogy azok a bankok, amelyek pénzügyi válság okán nehéz helyzetbe kerültek, a 
forrásaikat elkezdték hazavinni. Mert mindenkinek a saját hazája a legfontosabb, ahol az anyaország van.” 
(Orbán Viktor)  http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/meg-kell-vedeni-
az-orszag-fuggetlenseget 
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1. ábra: Nagybankok tulajdonosi osztalékfizetése és tőkeemelése 2000-2014 

 

Forrás: A 7 nagybank éves jelentései. Az adatok millió forintban vannak megadva. 

Az ábra egyértelműen cáfolja, hogy a külföldi anyabankok „kitalicskázták” a fellendülés idején 
a profitot, majd cserben hagyták bankjaikat: a tőkeemelések mértéke látványosan meghaladja 
a 2000-es években kifizetett osztalékokat.19 Sőt, valójában a válság előtt is az volt 
megfigyelhető, hogy a külföldi bankok nyereségük több mint kétharmadát visszaforgatták a 
régióban, ezen belül Magyarországon tapasztalt 70% feletti arány a régióban a legmagasabb 
értékek közé tartozott (MNB 2014 14. ábra). „A válság során az anyabankok veszteséges 
leánybankjaik tőkemegfelelését tőkeemelés (tőkepótlás) révén biztosították, ami hazánkban 
mindezidáig 2009 és 2013 vége között meghaladta az 1000 milliárd forintot”. (MNB 2014. 
16.o). A kiváló MNB-s elemzést egy ponton kell pontosítanunk: a leánybanki veszteségek nem 
csak a válság hatására keletkeztek: a kormány következő fejezetben részletezett kiszorító 
lépései az egyébként tiszta portfólióval rendelkező bankokra is súlyos teherként nehezedtek. 
Összességében megállapítható, hogy ellentétben a 90-es évekbeli transzformációs válsággal, 
amikor a belföldi (elsősorban állami) többségi tulajdonú magyar bankrendszer összeomlott, a 
2008-2010 közötti pénzügyi válság idején a többségi külföldi tulajdonú magyar bankrendszer 
ellenállónak bizonyult, sem forrásait, sem tőkéjét, sem hitelezési lehetőségeit nem rombolta 
le a válság.  

 

                                                      
19 Felmerül, hogy az anyabankok költségként, magasan számított licensz-, lízing- és jogdíjként, tanácsadói 
díjként, avagy leánybanknak nyújtott hitel magas kamatán keresztül, burkoltan vonták ki az eredményt.  Ezt 
alátámasztó elemzést az urbánus legendán túlmenően azonban sehol sem találtunk: ilyen esetekben ugyanis 
kifejezetten bizonyítani kellene, hogy az anyabank szándékosan túlszámlázott, kimutathatóan a piaci átlag 
fölötti árat, kamatot, bérleti díjat számolt fel.  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

Osztalék és tőkeemelés 7 külföldi tulajdonú nagybanknál 

Osztalék Tőkeemelés



15 
 

4. A bankszektor átalakítása 2010 után: kiszorítás és helyzetbe hozás 
4.1. A külföldi bankok kiszorítása 

2010-től kezdve a kormányzati kommunikációban egyre hangsúlyosabban jelent meg a 
többségi belföldi tulajdon megteremtésének szükségessége a bankszektorban.  Az előző 
fejezetben ismertetett tényeket más tényekkel nem cáfolva, evidenciaként jelent meg, hogy 
ez a cél biztosítja a rendszer stabilitását: „... a stabilitás érdekében elérendő cél, hogy a külföldi 
anyabankok váratlan tőkekivonásaitól mentes, stabil, magyar alapokon nyugvó bankrendszer 
jöjjön létre.”20  

A válság előtt jelentős növekedést mutató, a devizahitelezésben aktív külföldi tulajdonú 
bankok lassú kiszorítása szabályozási lépésekkel kezdődött. „A nemzetközi hitelválság eltérő 
módon befolyásolta a magyar bankszektor szabályozási környezetét és versenyhelyzetét, mint 
az érintett országok többségében: kisebb mértékben játszottak benne szerepet a szokásos 
válságkezelő állami intézkedések, és nagyobb súlyt kaptak a magyar gazdaságpolitika és a 
politika irányvonalához illeszkedő, „nem szokványos” kormányzati beavatkozások.” (Várhegyi, 
2011, 5. o.). Ha egy ország az amúgy is erősen bankkorlátozó szabályozási hullám közepén a 
saját bankrendszerében még erősebb, nem egy esetben visszamenőleges szabályokat és 
korlátokat vezet be, azzal nemcsak a saját területén lévő bankokat hozza hátrányos helyzetbe, 
hanem arra ösztönzi a külföldi tulajdonosokat, hogy a csoport más tagjaihoz csoportosítsák át 
a bankműködéshez szükséges forrásokat. Ilyen értelemben a magyarországi bankokat 
hátrányos helyzetbe hozó adó- és jogszabályok valóban kiváltották a hitelezési fordulatot 
hátráltató tulajdonosi viselkedést. Alább azokat a nagyon tágan „szabályozói lépéseknek” 
nevezhető beavatkozásokat listázzuk, amelyek a pénzügyi közvetítés, a bankolás feltételeit 
módosították, és amelyek a külföldi tulajdonosokat a csoporton belüli forráselosztás során a 
magyar bankjukból való fokozatos forráskivonásra ösztönözték. 

Bankadó, 2010. július. A banki különadó először a 2010-es 29 pontos gazdasági akcióterv 
keretében fogalmazódott meg, az országgyűlés július 23-án fogadta el. A különadót nem a 
bank jövedelemtermelő képességével arányosan, hanem 2009-es mérlegfőösszege alapján 
vetették ki, azaz egyértelmű hátrányba hozta a nagy, a válság előtti hitelezési fellendülésből 
részüket kivevő külföldi tulajdonú nagybankokat, a válság alatt, illetve után alakult kis, 
többségi magyar tulajdonú bankokkal szemben. Először csak 3 évre tervezték az 
összességében az egész pénzügyi szektorra vonatkozó 200-200 milliárdos adót kivetni, de 
többszöri kormányzati ígéret, bankszövetségi megállapodás ellenére (Kornai 2012) – bár 
többször módosított formában – az adószabály még 2015-ben is hatályos. Az adó tervezett, 
jelentős csökkentése először a magyar kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) között létrejött 2015 márciusi megállapodás keretében merült fel, és 2016-ban vált 
először hatályossá. 

Végtörlesztés, 2011. szeptember. A 2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő 
egyes törvények módosításáról (továbbiakban: végtörlesztési törvény) a hitelintézeti 
törvénybe illesztett rövid 200/B paragrafussal arra kötelezte a bankokat, hogy 180 forintos 
svájcifrank-árfolyamon és 250 forintos euróárfolyamon fogadják el az egy összegben 
visszafizetett devizahitel-tartozásokat, a piaci árfolyam ezt meghaladó részét pedig 
veszteségként számolják el. A végtörlesztési konstrukció összességében bruttó 370 milliárd 

                                                      
20 http://www.origo.hu/gazdasag/20120717-ezermilliardos-alom-orban-magyar-bankrendszere.html  

http://www.origo.hu/gazdasag/20120717-ezermilliardos-alom-orban-magyar-bankrendszere.html
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forint veszteséget okozott a hitelező pénzügyi intézményeknek21, amit csökkenthettek, akik 
tudtak, a bankadóból történő leírással.22 A végtörlesztés nagy vesztesei a külföldi tulajdonú 
nagybankok voltak: „A vállalati és lakossági hitelezésben meghatározó külföldi tulajdonú hat 
bank együttes vesztesége a 2010-es közel 100 milliárd után 2011-ben 363 milliárd forint volt.” 
(MNB Stabilitási Jelentés, 2012. 04.) A végtörlesztés nyertese a jelentősebb megtakarítással 
rendelkező, vagyonosabb hitelfelvevői réteg volt, amelyik a hitelteher növekedését át tudta a 
bankszektorra hárítani. 

A bankadó és a végtörlesztésből származó, együttes veszteség arányaiban leginkább a külföldi 
tulajdonban álló nagybankokat érintette, amelyeknek az anyabankja 2010–2012-ben az előző 
fejezetben bemutatott, jelentős mértékű tőkeemeléssel ellensúlyozta a kormányzati 
beavatkozásból származó, súlyos veszteségeket. A hazai tulajdonú bankok közül az OTP-t és 
az FHB-t érintette súlyosabban a bankadó, míg a rövid múltú és a devizahitelezésben még nem 
érintett magyar kisbankok kifejezetten előnyös helyzetbe kerültek. 

Tranzakciós adó, 2012 (hatályos: 2013-tól). A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba. Az illeték kezdetben valamennyi 
bankszámlával kapcsolatos fizetési művelet esetében 1 ezrelék volt, a készpénzfelvétel 
esetében 3 ezrelék, mindkét esetben maximum 6000 forintos plafonnal. A mértékeket több 
lépésben változtatták, 2013 közepétől már 3 ezrelékre emelték a bankszámlaműveletek 
illetékét és 6 ezrelékre a készpénzes műveletekét, és itt a 6000 forintos plafont is eltörölték. 
A tranzakciós illeték bevezetését követően jelentősen megnőttek a bankolás költségei. 

Versenyhivatali bírság, 2013. november. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2013. november 
19-én kelt döntésével tizenegy pénzintézettel szemben a végtörlesztés korlátozására irányuló, 
összehangolt magatartás miatt összesen 9,5 milliárd forintösszegű bírságot szabott ki. A 
versenyhivatali büntetés egyaránt érintette az OTP-t (közel 4 milliárd forint) és a külföldi 
nagybankokat (Budapest Bank, CIB Bank, Erste Bank, K&H Bank, MKB, Raiffeisen, UniCredit, 
összességében közel 5,5 milliárd forint). A jelentős devizahitelezést végző bankok közül a 
Versenyhivatal egyedül az FHB-t nem találta bűnösnek a kartellezés gyanújában. 

Elszámoltatási törvények, 2014 július és szeptember. A Kúria jogegységi határozata (6/2013 
PJE) alapján az Országgyűlés két törvényt fogadott el: 2014. július 4-én a 2014. évi XXXVIII. 
törvényt a bankok elszámoltatásáról, 2014. szeptember 24-én pedig a 2014. évi XL. törvényt 
az elszámolási szabályokról.23 A törvényekben foglaltak alapján a bankok kötelesek voltak 
visszamenőleges hatállyal ügyfeleikkel elszámolni az árfolyamrés semmissége és az egyoldalú 
szerződésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseiket. A törvény részletszabályait a Magyar 
Nemzeti Bank állapította meg, mégpedig oly módon, hogy a hitletörlesztés bármely 
időpontjában létrejött túlfizetést a hitel kamatával tőkésítette. A törvény újabb, közel 1000 
milliárdos veszteséget okozott a bankszektornak, ezen belül különösen a devizahitelezésben 
aktív külföldi tulajdonú nagybankoknak. 

Egyéb, a nemzetközi szabályozástól eltérő helyi bankszabály. A fenti törvényeken túl a 
hitelezés és a banki likviditásszabályozás területén születtek olyan új szabályok, törvények, 
amelyek vagy szigorúbbak voltak, mint a nemzetközi szabályok, vagy jelentősen eltértek tőlük. 
Valójában egyik szabályról sem mondható, hogy nem indokolható a bevezetése, csak éppen 
                                                      
21 https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2343433/Hirlevel_2012.03_marcius_final.pdf 

22 Az MNB becslése szerint a nettó veszteség 330 milliárd HUF lett. MNB Stabilitási jelentés, 2012. 04. 

23 Valójában semmi nem indokolta, hogy miért vált el egymástól ez a két törvény (Gárdos, 2014). 

https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2343433/Hirlevel_2012.03_marcius_final.pdf


17 
 

költséges alkalmazkodást kívántak meg a bankoktól. Ilyen szabálynak tekinthetjük a „fair 
bankolásról” szóló törvényt24, amely egyrészt végre Magyarországon is kötelezővé tette a 
Várhegyi-bizottság által már 2007-ben javasolt, egyértelmű kamatszabályt (egy hitel vagy fix 
kamatozású, vagy jól meghatározott referenciakamathoz kötött kamatozású), de olyan 
megszorításokat is tartalmazott, amelyekkel a banki hitelek racionális átárazását jelentősen 
megnehezítette. Ebbe a csoportba sorolható többletszabály az úgynevezett devizamegfelelési 
mutató szigorítása, illetve 2015-től ennek kiegészítése a mérlegen belüli devizamegfelelés 
előírásával. Miközben a szabály valóban a bankrendszer stabilitását szolgálja, az 
alkalmazkodás magas költségű átalakítást kíván a bankoktól. Végül ebbe a csoportba tartozik 
ugyancsak 2015-től a hosszú hitelek jelzáloglevéllel való fedezésének előírása, ami 
kétségtelenül a stabil, hosszú távon fenntartható irányba tereli a bankok mérlegszerkezetét, a 
jelzálogbankok létrehozásának kikényszerítésével azonban felesleges többletköltségeket okoz 
a szektor jelentős jelzáloghitellel rendelkező tagjainak. 

A fentebb áttekintett bankokat érintő rendelkezések, szabályok egyes elemei más országok 
szabályrendszerében is felfedezhetők, azonban valamennyi szabály szinte egyszerre történő 
bevezetése (rövid, alig 3 éves periódusról van szó) a már működő bankok számára olyan 
többletköltségeket jelentenek, aminek ellensúlyozására a szűkülő piacok és a szűkülő marzsok 
miatt egyelőre nem volt lehetőség. Így nem meglepő, hogy a beavatkozás25 hozzájárult ahhoz, 
hogy hatására 2010–2014 között fokozatosan váltak veszteségessé a nagybankok, a saját 
korábbi hibás döntéseikből származó veszteségeket jelentősen megnövelte az állami 
beavatkozás többletterhe.26 2014-re már nemcsak a legtöbb külföldi tulajdonú bank, hanem 
az OTP Bank is veszteségessé vált. 

A külföldi tulajdonú bankok kiszorításával párhuzamosan megkezdődött a belföldi tulajdonú 
bankszektor térnyerése. A belföldi többségi tulajdon megteremtése részben egyes kis-közepes 
méretű hazai tulajdonú bank helyzetbe hozásával, részben „tranzitállamosítással” 27 ment 
végbe. Az átalakítást politikai üzenetek alapozták meg, politikai akarat határozta meg a 
folyamatot. Az átalakítást nem szoros időrendben követjük, hanem tematikusan: külön 
vesszük szemügyre a takarékszövetkezeti szektor átalakítását, a kialakított integráció 

                                                      
24 2014. évi LXXVIII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról 

25 Valamennyi beavatkozást nem soroltuk fel, mivel célunk nem ez volt, hanem a bankstruktúrát módosító 
beavatkozások kiemelése. Mint a portfolio.hu írta 2014-ről: „Ilyen mértékű változásokra azonban, bizton 
állíthatjuk, még nem volt példa. Korábban kiemelkedőnek számítottak volna a most csak felsorolásszerűen 
említett változások, mint például az alábbiak: a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvétel februári bevezetése, a 
GIRO jegybank általi megvásárlása, a tranzakciós illetékkel kapcsolatos bírságok és jogszabály-módosítások, 
Bázel III. év elején megkezdett bevezetése, likviditási mutatók MNB általi újraszabályozása, a jegybank kéthetes 
kötvényének betétté alakítása vagy az önfinanszírozási program végrehajtása”, stb. 
(http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/pezsgot_bonthatnak_a_devizahitelesek_tobb_bank_kivonul.20
8322.html) 

26 Nagyon nehéz pontos becslést adni arra, hogy a bankszektor összes veszteségéből mennyi tulajdonítható a 
hibás banki stratégiának, mennyi a recessziónak és mennyi a minderre rárakodó állami beavatkozásnak. A 
Magyar Nemzeti Bank becslése szerint a bankszektor 2009-2013 alatt elszenvedett veszteségéből 13%-ot 
okozott a bankadó és 15%-ot a végtörlesztés. A becslés nem számol a közvetett hatásokkal és a többi, az előző 
fejezetben felsorolt beavatkozással sem. (MNB 2014, p. 14) 

27 Tranzitállamosításnak nevezzük, amikor az állam átmenetileg szerez tulajdont egy intézményben, hogy azt 
később általa preferált tulajdonosi kör számárára értékesítse. A fogalmat elsőként Várhegyi Éva használta a 
bankrendszerbeli államosítások kapcsán (Várhegyi 2013) 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/pezsgot_bonthatnak_a_devizahitelesek_tobb_bank_kivonul.208322.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/pezsgot_bonthatnak_a_devizahitelesek_tobb_bank_kivonul.208322.html
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bankpiaci struktúrára gyakorolt hatását illetve az átalakulásból kimaradt kisbankok sorsát. 
Külön elemezzük a korábban külföldi tulajdonú kisbankok hazai tulajdonos általi átvételét 
illetve végül a korábban külföldi tulajdonú nagybankok tranzitállamosítását. A folyamat leírása 
intézmény-közgazdaságtani szempontból történik, melynek során bemutatjuk, hogy kiszorítás 
és helyzetbe hozás végig párhuzamosan zajlott. 

 

4.2. Az FHB és az integráció 
A takarékszövetkezeti szektor a 2000-es évek hitelnövekedési boomjából nem igazán tudott 
profitálni: alacsony növekedés, alacsony jövedelmezőség, a rossz hitelek magas állománya és 
tőkehiány jellemezte. A szektor összesített piaci részesedése 2013 előtt 5-6 % körül 
ingadozott, a vállalati piacon sosem volt jelentős (3-4% körüli piaci részesedés), a lakossági 
hitelpiacon a devizahitelezés felfutásával párhuzamosan megfelelőzött piaci súlya (10%-ról 5% 
alá csökkent), jelentős mértékben csak a lakossági betéti piacon volt jelen, ahol piaci 
részesedése 2013 előtt 16 - 18% között mozgott.  

A kétezres években, többek között az új bázeli tőkeszabályok hatására megkezdődött a 
takarékszövetkezeti integráció megerősítése, ám az integrációs törvényt többszöri nekifutásra 
sem sikerült az európai normákkal összhangba hozni, a létrejött integrációs csoportosulások 
nem feleltek meg az európai szabályozási követelmények szerinti erős integrációnak, ami a 
szektor súlyos tőkehiányát jelezte. A többszörösen felpuhult, korábbi integrációs törvény 
nagyon laza integrációk létrejöttét is lehetővé tette, így a szektorban kezdetben két, majd 
három, végül négy  különböző, „integrációnak” nevezett csoportosulás is létrejött: 

 OTIVA: a legtöbb takarékszövetkezetet tömörítő, a Takarékbankkal mint központi 
bankkal rendelkező formáció; 

 TAKIVA: az 1993-as állami konszolidációból kimaradt, méretében gyakorlatilag a 
legnagyobb 10-12 takarékszövetkezet csoportja; 

 REPIVA: 2010-ben született integráció a Buda-Cash érdekeltségébe tartozó 6 jelentős 
méretű – korábban OTIVA-ba vagy TAKIVA-ba tartozó illetve integráción kívüli - 
takarékszövetkezetből létrejött formáció; 

 HBA: a hitelszövetkezeteket és a Széchenyi Bankot tömörítő csoport. 

Ezekből az akkori törvénynek megfelelő integrációkból relatíve erős, a takarékszövetkezetek 
többségét tömörítő OTIVA integráció volt, amely a Takarékbank szívós szervezetépítő 
stratégiájának eredményeként a válság előtt már több ponton egy valódi integráció 
jellemzőivel is rendelkezett. Az egyes takarékszövetkezetek erős döntési önállóságát azonban 
a takarékszövetkezetek többségi tulajdonában álló Takarékbanknak sem sikerült megtörnie, 
tényleges, a nyugat-európai integrációkhoz - Raiffeisen, Rabo, Volks vagy  DZ csoport -  hasonló 
formáció nem tudott kialakulni. Bár a devizahitelezésből elsősorban a devizaforrások hiánya 
miatt a szektor jelentős része kimaradt, a válságot követően mégis egyre több 
takarékszövetkezet került bajba, szaporodtak a csődesemények, illetve a tényleges csődöt 
megelőző összeolvadások. 

Az egységes és erős integrációt létrehozó törvényt (2013. évi CXXXV. törvény, továbbiakban 
Integrációs törvény) érdemi előkészítő vita nélkül 2013. június 25-fogadta el az Országgyűlés, 
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és július 4-én hirdették ki.28 A törvény tartalmazta, hogy egyetlen integráció létezhet csak, 
minden takarékszövetkezetnek előírta a kötelező a tagságot, a régi integrációk beolvadnak, az 
integráció központja pedig a Takarékbank. Az integrációt közös üzletpolitika, egységes 
termékek, egységes informatikai rendszer jellemzi. Egy külön törvény29 létrehozta a 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapját az MFB-vel, mint tulajdonossal és 136 milliárd 
forint állami juttatással. Az Alap egyetlen célja az Integrációs törvényben létrehozott 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) számára vagyon rendelkezésre 
bocsátása, amivel a takarékszövetkezeti szektor tőkehiánya jó időre megoldódott. Az 
integrációs szervezetet (SZHISZ) a törvénymódosításokat is figyelembe véve – az integrációs 
törvény rendkívül erős beavatkozási és döntési jogkörrel ruházta fel. A tiltakozások ellenére a 
törvényt nem vonták vissza; kétségtelenül erőszakkal, de az európai mércével mérve is erős, 
a bázeli szabályozásnak megfelelő, komoly tőkeháttérrel rendelkező takarékszövetkezeti 
integráció létrejött.30 Az integráción belül megkezdődött egy erős tisztítás és centralizálás, 
ennek keretében például 2015. augusztusában 10 jelentős méretű dunántúli 
takarékszövetkezet31 mondta ki az egyesülést, amihez hasonló fúzió még nem volt a 
szektorban. A tendenciák ismeretében további nagy létszámú fúziókra, és erőteljes 
centralizációra számíthatunk a jövőben is.32 

Az integrációs törvény azonban több nem szokványos rendelkezést is tartalmazott. Egyrészt 
kötelezte a takarékszövetkezeteket a belépéssel egy új, a Takarékbank által elkészített 
alapszabály elfogadására, amely addigi döntési önállóságukat és a Takarékbankban gyakorolt 
tulajdonosi jogosítványaikat korlátozta. A felügyelet a működési engedély visszavonását 
helyezte kilátásba mindazon takarékszövetkezetek és korábban már bankká átalakult, ámde 
integrációs tagságát megtartó intézmények számára, amelyek nem feltétel nélkül fogadták el 
az új integrációt, azaz nem fogadták el az előírt, meglehetősen szűk határidőre a Takarékbank 
által kidolgozott új alapszabályukat. 

Másrészt, az integrációs törvény rendelkezett az integráció bankjának, a Takarékbanknak az 
államosításáról is. Az állam már korábban (2013 márciusában) a DZ Bank kivásárlásával 38,5 
százalékos részesedést már szerzett a Takarékbankban, amelyet az integrációs törvényt 
követő első közgyűlésen a Posta tőkeemelése révén 58 százalékra növelt, azaz az állam a 
takarékszövetkezetekkel szemben többségbe került. A Takarékbank államosítása azonban, 
ahogy azt Várhegyi Éva egy korábbi elemzésében megjósolta valójában tranzitállamosítás 
volt33. Az állami tulajdon fokozatosan eltűnt, és az állam helyén az FHB Bank jelent meg, mint 
meghatározó tulajdonos. Az FHB-nak 25%-os részesedése van abban a Magyar Takarék 
Befektetési és Vagyongazdálkodási Részvénytársaságban, amelyik 2014. augusztusában 

                                                      
28 Az először elfogadott törvényt az államelnök megfontolásra visszaküldte a Tisztelt Háznak, de azt változtatás 
nélkül ismételten elfogadták, így került sor a július 4-i kihirdetésre. 

29 2013. évi CLVI. törvény a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról 

30 A takarékszövetkezetek körében elkeseredett válsághangulat alakult ki, többen utaltak arra, hogy az 
integrációba bekényszerítő módszerek erősen hajaznak a valaha volt erőszakos téeszesítésre. 

31 Szentgál és Vidéke, Alsónémedi és Vidéke, Balaton-felvidéki, Ercsi és Vidéke Körzeti, Érd és Vidéke, Forrás, 
Kápolnásnyék és Vidéke, Kaposmenti, Sárbogárd és Vidéke, valamint a Zirci Takarékszövetkezet. 

32 Interjú Vida Józseffel. http://magyartakarek.blog.hu/2015/08/25/uj_regionalis_penzintezet_szuletik  

33 „… amelynek végső célja, hogy a korábban autonóm takarékszövetkezeti szektort a kormány által kijelölt üzleti 
körök kezére játsszák” Várhegyi ( 2013 pp 253.) 

http://magyartakarek.blog.hu/2015/08/25/uj_regionalis_penzintezet_szuletik
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hosszú jogi huzavonát követően34 „nyílt tenderen” a magyar államtól (pontosabban a Postától 
és az MFB-től) megszerezte a Takarékbank részvénypakettjének 54,83 százalékát.35 Ezzel a 
lépéssel az FHB az integráció történetének háttérszereplőjéből látható főszereplőjévé lépett 
elő.  

Az 1997-ben alapított többségi állami tulajdonban lévő Földhitel és Jelzálogbankot (FHB)36 
2003-ban vezették be a Budapesti Értéktőzsdére, amivel párhuzamosan az állam részesedése 
53,2 százalékra csökkent, majd 2007 harmadik negyedévében az állam szinte teljes mértékben 
értékesítette maradék részvénypakettjét, és kisebbségi tulajdonos maradt. Az FHB Csoport 
legnagyobb tulajdonosa az A64 Vagyonkezelő kft és a Vienna Capital Partners (VCP) lett.37 Az 
FHB  Bank, amely a támogatott lakáshitelek és a devizahitelek révén a válság előtt a lakossági 
hitelpiac nagyjából 4%-át jelentette, a válságot követően több meghatározó stratégiai lépést 
valósított meg: 

 2010-ben stratégiai együttműködést alakított ki az Allianz Bankkal, majd 2011-ben magába 
is olvasztotta a bankot, ezzel bővítette termékpalettáját és fiókhálózatát.  

 2013 júliusában stratégiai szövetségre lépett a Magyar Postával. Az együttműködés 
keretében a postákon megjelentek az FHB termékei, a két cég közösen szerezte meg a 
Díjbeszedő Csoportot, és együtt építették ki a Posta befektetési szolgáltatását. 

Az FHB csoport – Posta – Integráció konglomerátum egyre több ponton kapcsolódott 
egymáshoz, amit több kereszttulajdonlási lépés erősített meg: 

 2013 októberében az integráció csúcsszerve, a SZHISZ 25%-1 szavazatnyi tulajdont szerzett 
a Magyar Postában. 

 2014. szeptember 29-én a Magyar Posta megvásárolta az FHB Kereskedelmi Bank 49 
százalékát majd ebből 8,21%-ot 2015. július 8-án a Takarékbank Zrt. és öt 
takarékszövetkezet38 részére értékesített.  

 2015. szeptember 24-én az FHB belépett az Integrációba, azaz az FHB Jelzálogbankot és a 
tulajdonában álló FHB Kereskedelmi Bankot felvette tagjai sorába az Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a SZHISZ).  

Az FHB Igazgatóságának javaslatára 2015. december 28-án a társaság alaptőkéjét 4,2 milliárd 
forinttal megemelték39. Az új, részben osztalékelsőbbségi részvényeket teljes egészében a 
Takarékbank és 30 integrált takarékszövetkezet jegyezte le, így együttes tulajdonrészük 
39,2%-ra nőtt az FHB-ban. Az A64 és a VCP együttes tulajdonrésze így 29,6%-ra csökkent, 

                                                      
34 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. törzsrészvényeinek értékesítésére létrehozott Közös Értékesítési 
Bizottság közleménye, 2014. augusztus 6. https://www.mfb.hu/aktualis/sajtokozlemenyek/lezarult-
takarekbank-adasvetele  

35A Takarékbank állami tulajdonrészének értékesítését oly módon írták ki, hogy a tenderen a többségi 
takarékszövetkezeteket tömörítő OTSZ nem tudott indulni. 

36 Eredetileg csak a Jelzálogbank tartozott a csoporthoz, később megalapították az FHB Kereskedelmi Bankot, így 
jött létre az FHB Csoport. 

37 Az A64 Vagyonkezelő Kft mögött Spéder Zoltán, a Vienna Capital Partners (VCP) mögött Heinrich Pecina áll. 
Mindkét cég tulajdonrésze nagyjából 15-15% (2015.12.31).  

38 Hajdú Takarék, Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet,  
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet és a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet.    

39 Az FHB rendkívüli nyilvános tájékoztatója a BÉT hivatalos oldalán jelent meg 2015. december 30-án 
http://bet.hu/newkibdata/120461728/FHB_Nyrt____rendk_v_li_k_zlem_ny_20151230.pdf  

https://www.mfb.hu/aktualis/sajtokozlemenyek/lezarult-takarekbank-adasvetele
https://www.mfb.hu/aktualis/sajtokozlemenyek/lezarult-takarekbank-adasvetele
http://bet.hu/newkibdata/120461728/FHB_Nyrt____rendk_v_li_k_zlem_ny_20151230.pdf
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azonban még mindig irányító szerepben maradtak, mivel az új tulajdonosok szavazó 
részvényeinek aránya 26,1%. 

 

2.Ábra: Az FHB és az integráció tulajdonosi összefonódásai 

 

 

Mindezen lépések eredményeként az FHB szoros kereszttulajdonlásban dolgozik együtt a 
Magyar Postával, kontrollálja a Díjbeszedőt és gyakorlatilag a takarékszövetkezeti integráció 
egészét is. A válság idején még tőkeproblémákkal küszködő csoport mára az Integráció 
(takarékszövetkezetek, kisbankok, Takarékbank ) – Posta – Díjbeszedő- konglomerátum révén 
hosszú távon akár az OTP pozícióját is fenyegető, pénzügyi középhatalommá vált. Az FHB-t, az 
FHB Kereskedelmi bankot, a Takarékbankot, az integrált takarékszövetkezeteket és 
kisbankokat tartalmazó integráció 2016 elejére Magyarország második legerősebb, a piac 
közel 10%-t kontroláló pénzügyi szolgáltatójává vált.40 Az Integráció tőkeerejét nem tagjai és 
tulajdonosai jelentik, hanem az Integrációs Alapban elhelyezett 135 milliárdnyi állami pénz, 
ami a további várható átalakítások során az integráció szavatoló tőkéjét növelő vagyonként 
lesz beszámítható a takarékszövetkezetek, a Takarékbank és az FHB csoport működéséhez. 
Mindez úgy, hogy az állam nem tulajdonos az új, a piacon is egyre erősebb integrációban. 

 

4.3. Az integrációból kimaradt kisbankok furcsa sorsa 
A takarékszövetkezeti integrációs törvénynek a korábban említett furcsaságokon (államosítás 
és az intézmények döntési jogkörének erőteljes korlátozása) mellett volt még egy 
érdekessége: meghatározta a „folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet” 

                                                      
40 Kiváló áttekintést ad a csoport egészének megváltozott helyzetéről a Portfólió 2015. december végi 
elemzése: http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/beszallnak_a_takarekok_az_fhb-ba.1.224762.html  
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fogalmát41, azaz az éppen átalakulóban levő takarékszövetkezeteket kiengedte az integráció 
szorító markából. A korábban bankká (részvénytársasággá) átalakult intézményeket azonban 
kizárta42 ebből a lehetőségből, és belekényszerítette őket – a döntési jogosultságokat 
erőteljesen korlátozó alapszabály elfogadása mellett – az integrációba. Így azonnal elvesztette 
korábban élvezett önállóságát és beintegrálódott az új rendszerbe a Kinizsi Bank, a Mohácsi 
Takarékbank és a Pannon Takarék Bank is. Egyenként 30-40 milliárd forintos 
mérlegfőösszegükkel valóban igen kicsi bankok voltak, de az integráción belül nagyjából 5% 
volt az összesített súlyuk.  

A megszűnés kockázatát egyetlen már korábban bankká alakult kisbank vállalta: a Buda-Cash 
érdekeltségébe tartozó Dél-Dunántúli Regionális Bank43 (DRB Bank), amelyik kívül maradt az 
integráción, és újbóli alapítási kérelmet nyújtott be a Felügyelethez. 2013 decemberében az 
engedélyt is megkapta az újjáalakulásra.  

A törvény első országgyűlési elfogadásáig 3 olyan takarékszövetkezet volt, amely már 
engedélykérelemmel fordult a bakfelügyelethez, de azt még nem kapta meg44, ám miután 
Áder János visszaküldte az Országgyűlésnek felülvizsgálatra a törvényt, az így keletkezett 
időrésben még 3 takarék adta be átalakulási kérelmét45.  

Az integrációs törvénybe bekerült még egy különleges meghatározás, ami kizárólag a  
Széchenyi Bankra volt érvényes: az integráció csak a takarékszövetkezetekre, a 
hitelszövetkezetekre és azokra a bankokra terjed ki, amelyek takarékszövetkezetekből jöttek 
létre.46 Mivel a Széchenyi Bank eleve bankként jött létre, nem kellett belépnie az integrációba. 

 

                                                      
41 „Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet: jelen törvény elfogadásáig a nem 
takarékszövetkezeti hitelintézetté alakulás iránt a Felügyeletnek kérelmet benyújtott szövetkezeti hitelintézet, 
amely 2013. december 31-ig a Felügyelet engedélye alapján nem takarékszövetkezeti hitelintézetté alakult és e 
törvény hatályba lépését követő 100 napon belül már nem tagja az Integrációs Szervezetnek” (Integrációs 
törvény) 

42 „20/A. §145 (1) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában nem minősül folyamatban lévő 
engedélykérelemmel rendelkező hitelintézetnek az a zártkörű részvénytársaság formájában működő 
hitelintézet, amely már e törvény elfogadása előtt zártkörű részvénytársasággá alakult.” (Integrációs törvény). 

43 A korábbi Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet, amely már 209-ben bankká alakult, és a REPIVA 
„csúcsbankjaként” működött. 

44 A Duna Takarékszövetkezet (a későbbi Duna Takarék Bank), a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint 
a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet (a későbbi Polgári Bank). 

45 A Buda-Cash érdekeltségébe tartozó korábbi REPIVA tagok: a Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a későbbi 
Budai Regionális Bank, röviden BRB), a Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a későbbi Észak-Magyarországi 
Regionális Bank, röviden ÉRB), és a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a későbbi Dél-Dunántúli 
Takarék Bank, röviden DDB). A három nagy takarékszövetkezet 6 takarékszövetkezet (Tokaj és Vidéke, Biatorbágy 
és Vidéke, Vértes, Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Nagybajom és Vidéke, Létavértes és Vidéke 
Takarékszövetkezet) egyesüléséből jött létre. 

46 „A törvény személyi hatálya a törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, azaz a 
takarékszövetkezetekre, a hitelszövetkezetekre és a törvényben meghatározott olyan más hitelintézetekre terjed 
ki, amelyek a törvény hatálybalépését megelőzően bármikor szövetkezeti formában működtek és szövetkezetből 
alakultak a törvény hatálybalépése előtt részvénytársasággá, de takarékszövetkezeti kötődésüket nem 
veszítették el, amit az is jelez, hogy továbbra is takarékszövetkezeti érdekvédelmi szervezet tagjaként működtek.” 
(Integrációs törvény)  
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Vizsgáljuk meg, hogyan alakult a 8 kimaradó intézmény sorsa! 

- A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél a bankká alakulás határozott 
előremenekülést jelentett volna, hiszen mindig a gyengébb takarékok közé tartozott, 
2007-ben már egy komolyabb bankrohamot is átélt. 2013 novemberében az akkor már a 
pénzügyi szervezetek állami felügyeletét is ellátó MNB felügyeleti biztost rendelt ki az 
intézményhez, majd 2014 januárjában visszavonta a tevékenységi engedélyét.47 Így a 
takarékszövetkezet értelemszerűen nem kapta meg a bankká alakulási engedélyt. 

- A DRB-bankcsoport az újraalakulási engedélyt megkapó DRB Bankból és a „12 napos 
interregnumban” engedélykérelmet beadott és átalakulási engedélyt kapott 3 
kereskedelmi kisbankból (ÉRB, DDB, BRB) jött létre. A Buda-Cash Brókerház és a 
bankcsoport tulajdonosi körei közötti átfedés már az átalakuláskor nyilvánvaló volt. 2015. 
februárjában – a Buda-Cash Brókerház Rt. céggel egy időben – a bankcsoport valamennyi 
tagjának működését felügyeleti és rendőrségi eljárás részeként felfüggesztették, és élükre 
felügyeleti biztosokat neveztek ki. Jelenleg valamennyi kisbank felszámolási eljárás alatt 
van. 

- Az ugyancsak kedvezményezett Széchenyi Bank jogelődjét, az SPE Bankot 2 milliárd 
forintos jegyzett tőkével a Kajmán-szigeteken bejegyzett SPCP Hungarian Holdings Ltd. 
alapította 2008-ban. Működését 2009 áprilisában kezdte meg, ám érdemi tevékenységet 
sohasem folytatott. 2010-ben eredeti tulajdonosa a részvények 100 százalékát eladta a 
T&T Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Zrt.-nek48. A Bank neve előbb Helikon Bankra, 
majd alig egy hónapon belül Széchenyi Bankra módosult. 2013. június 21-én a magyar 
állam 3 milliárd forintos tőkeemeléssel 49 százalékos tulajdonrészt szerzett, mivel „jó 
üzleti lehetőséget látott” a bankban49, amelyik akkor 10 éves tervében a vidéki 
Magyarország fejlesztését tűzte zászlajára a vidéki hitelszövetkezetek „háttérbankjaként”. 
2014 áprilisában az MNB már tőkerendezésre szólította fel a tulajdonosokat, majd július 
végéig meghosszabbította a határidőt, novemberben már felügyeleti biztost nevezett ki, 
és decemberben visszavonta a bank működési engedélyét.50 A támogatni kívánt 
hitelszövetkezetek közül a zalai Széchenyi Hitelszövetkezet 2015 márciusa óta felszámolás 
alatt van, a Magyar Vidék hitelszövetkezet végelszámolását 2015 januárjában rendelte el 
az MNB, a Szentesi és a Tiszántúli Hitelszövetkezet még működik. 

A 8 átalakulóból tehát 6 elhullott, 2 azonban életben maradt: 

 A Duna Takarékszövetkezet 2008. június 30-án két jelentős takarékszövetkezet 
egyesüléséből jött létre, az új bank meghatározó tulajdonosai az egyesült 
takarékszövetkezetek korábbi elnökei lettek.51 A Duna Takarék Bank a volt 

                                                      
47 2015. februárjában a Takarékszövetkezet felszámolását is elrendelte az MNB. 

48 A TNT Boros Imre és Töröcskei István közös tulajdona (http://atlatszo.hu/2013/04/02/kis-oligarchatarozo-
torocskei-istvan/). 

49 Az állam furcsa szerepvállalásáról, a Széchenyi Bank különböző ügyleteiről lásd 
http://hvg.hu/hvgfriss/2015.34/20150823_titkos_dossziek_a_Szechenyi_Bank_vandorlo  

50 „Budapest, 2014. december 5. – Az MNB ma közzétett határozatában visszavonta a Széchenyi Kereskedelmi 
Bank Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását, mert az intézmény működése 
fenntarthatatlanná vált. Húsz munkanapon belül az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítja a betéteseket.” 
(MNB Közlemények) 

51 A Halászi és Vidéke Takarékszövetkezet korábbi elnöke Illés Zoltán és Garancsi István a Duna 
Takarékszövetkezet korábbi elnöke nagyjából egyenlő arányban, 14-14%-ban tulajdonos. A Duna Takarék Bank 

http://atlatszo.hu/2013/04/02/kis-oligarchatarozo-torocskei-istvan/
http://atlatszo.hu/2013/04/02/kis-oligarchatarozo-torocskei-istvan/
http://hvg.hu/hvgfriss/2015.34/20150823_titkos_dossziek_a_Szechenyi_Bank_vandorlo
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takarékszövetkezetek között nagynak számított 70 milliárd forintnál valamivel nagyobb 
mérlegfőösszegével, de ez a hitelintézeti szektor mérlegfőösszegének mindössze 0,25%-a, 
nagyjából egy nagybank fiókméretének felel meg. A Duna Takarék Bank mégis 
rendszeresen meghívást kap a Magyar Nemzeti Bank által szervezett nagybanki 
találkozókra. 

 A Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 2013 decemberében megkapta a bankká alakulási 
engedélyt, így Polgári Bank néven továbbra is integráción kívüli bankként működik.52 Nincs 
különleges helyzete, nem köthető egyetlen ismert vállalkozói csoporthoz sem – a jelenlegi 
információk szerint a Duna Takarék Bank lehet a potenciális felvásárlója. 

Van két olyan korábban már bankká alakult takarékszövetkezet, amelyik azért nem sorolhatók 
a fenti történetbe, mert mindkét formációt 1990. után néhány magánszemély alapította, soha, 
egyikük sem volt egyik takarékszövetkezeti integrációnak sem tagja, valójában sosem sorolták 
a takarékszövetkezeti szektorhoz őket. Mivel sosem voltak tagjai egyik integrációnak sem, így 
a 2013. évi integrációs törvény sem vonatkozott rájuk és nem kényszerültek belépni a 
létrehozott egységes integrációba. 

Egyikük az 1998-ban alapított Euro Direkt Takarékszövetkezet, amely 2003-ban nevet váltott 
és Első Lakáshitel Országos Takarékszövetkezetként kapcsolódott be a lakossági hitelboomba. 
2004-ben a takarékszövetkezet bankká alakult, a devizahitelei révén gyorsan ismertté váló 
ELLA bankot az francia AXA bank vásárolta fel 2007-ben és 2009-ben fiókká alakította.  

A másik hasonló kakukktojás az 1995-ben létrehozott HBW Express Takarékszövetkezet, amely 
2008-ban alakult bankká, Ekkor szerzett a bankban 30 százalékos kisebbségi részesedést a 
közösségi banki működés európai úttörője, a spanyol Banca Cívica, a spanyolokat azonban 
2013 márciusában a menedzsment kivásárolta, így a MagNet Bank 100 százalékban magyar 
tulajdonba került. A MagNet Bank a 2008-ban elhatározott közösségi banki stratégiát követi, 
ismert kormánykapcsolatai nincsenek, állami tulajdon nincs a bankban. 100 milliárdot némileg 
meghaladó mérlegfőösszege szerves növekedés eredménye. 

A kisbankok szövetkezeti hitelintézeteket illetve az integrációt érintő átalakulását foglalja 
össze a 3. Táblázat. 

 

                                                      
honlapja meglehetősen szűkszavú: se a bank igazgatóságáról se ügyvezetéséről nem közöl információkat. A 
Felügyelet honlapjáról megtudható, hogy igazgatósági tagjai és egyben ügyvezetői Illés Zoltán (elnök), Egerszegi 
Ádám és Csicsáky Péter (a Takarékbank Zrt korábbi vezérigazgatója). 

52 A Magyar Nemzeti Bank határozattárában nem találni nyomát az átalakulásra kiadott engedélynek. 
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3. Táblázat: Bankká alakult takarékszövetkezetek és az Integráció tagjai 

 

 

4.4. Külföldi kisbankból magyar magánbank 
A válság, a kormány kiszorító lépései, vagy egyszerűen a megváltozott üzletpolitika jelentősen 
átalakította a kétezres években a bankrendszer derékhadát jelentő külföldi tulajdonú kis- és 
középbanki mezőnyt. Mint a 3. Táblázatból látható számosan kivonultak, többek belföldi 
vállalkozói csoportok tulajdonába kerültek, míg egy jelentős hányaduk fiókká alakult át (a 
nagybankokat a következő fejezetben tekintjük át): 

BANK Elődje Bankká alakulás További sors

Dél-Dunántúli Regionális Bank (DRB) Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 2009 2015 felszámolás

Észak-Magyarországi Regionális Bank (ÉRB) Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013 december 2015 felszámolás

Dél-Dunántúli Takarékbank (DDB) Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013 december 2015 felszámolás

Buda Regionális Bank (BRB) Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013 december 2015 felszámolás

Duna Takarék Bank DTB

Duna Takarékszövetkezet (korábban: 

Halászi és Vidéke és Esztergom és Vidéke 

Takarékszvöetkezet)

2013 december Önálló bankként működik

ELLA Bank Euro Direkt  Takarékszövetkezet 2004 2007-ben felvásárolta az AXA

FHB Földhitel és Jelzálogbank 1997 2015. szeptember23.  belépett az Integrációba

FHB Kereskedelmi Bank 2007 2015. szeptember 23. belépett az Integrációba

HBW Express Bank HBW Takarékszövetkezet 2008 2010-től Magnet Bank

Kinizsi Bank Nagyvázsony és Vidéke Takarékszövetkezet 2007 2013: az integrációs törvény értelmében az Integráció tagja

Magyar Takarékbank 1989 Az Integráció jelenlegi csúcsbankja 

Mohácsi Takarékbank Mohács éd Vidéke Takarékszövetkezet 2008 2013: az integrációs törvény értelmében az Integráció tagja

Pannon Takarékbank Komárom és Vidéke Takarékszövetkezet 2011 2013: az integrációs törvény értelmében az Integráció tagja

Polgári Bank Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 2013 december Önálló bankként működik

Széchenyi Kereskedelmi Bank SPE Bank 2010 2014: felszámolás
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4. táblázat: Külföldi többségi tulajdonú kis és középbankok 

 

 

A táblázatból is látható, hogy több külföldi kisbank végül magánkézbe került. Bizonyos 

Bank neve Magyarországra való belépés
Átalakulás vagy 

megszűnés
Megjegyzés

Credigen Bank 1999 zöldmezős 2015
2009-ben felfüggeszti tevékenységét, az üres működési engedélyt 2014-ben a 

Quaestor megvásárolja

Hanwha Bank
1996-ban vásárolta ki az 

IndoSuez bankot
2013

2013. szeptemberben  az evopro Holding Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság s 98,33 %-os mértékű közvetlen minősített befolyást szerzett

Banco Popolare
2007-ben megvásárolta az IC 

Bankot
2013 2013-ban a Magnet bank vásárolta meg

Crédit Agrécole 1992 zöldmezős 2012 Többszöri névváltoztatás és fiókká alakulás után kivonult a piacról

Magyarországi Volksbank 1993 zöldmezős 2012 2012-ben a Sberbank kivásárolta a Volksbankot 

Deutsche Bank 1996 zöldmezős 2011  2011-ben fiókteleppé alakult

Allianz Bank

2006-ban a Dresdner Bank 

máködési engedélyét 

vásárolta meg

2010 2010-ben a Bank eladta állományát az FHB banknak, és megszűnt

SPE Bank 2009 2010
Olasz alapítású a Scheselle szigeteken bejegyzett bank. Az Equilor csoport 

vásárolta fel 2010-ben

Citibank 1986 zöldmezős 2009
1999-ben felvásárolta az EKB bankot, 2000-ben az ING lakossági üzletágát majd 

2009-ben fiókká alakul. 2015-ben lakossági üzletágát eladja az Erste Banknak

WestLB

1992-ben az Általános 

Vállalkozási Bankot vásárolta 

meg

2009  2009 végén a Wallis csoport vásárolta fel 

Axa Bank 
2007-ben aaz ELLA Bankot 

vásárolja fel
2008 2008.12.04. fiókká alakult az Axa Bank Europe SA-ba való beolvadással

ING Bank 1991. zöldmezős 2008 2008-ban fiókká alakult

Gazprom Bank 1996 az ÁÉB felvásárlásával 2007 2007-ben átalakul befektetési társasággá.

IC 1993 zöldmezős 2007 2007-ben a Banco Popolarénak értékesítik

BNP-Paribas Bank
2001-ben a BNP-Dresdner 

bankból
2006 Fiókká alakult

Dresdner Bank 2001 zöldmezős 2006

2001-ben a BNP-Dresdner bankból a Dresdnert kivásárolta a BNP, és a 

Dresdner új bankot alapított. 2006-ban fiókká alakult, de  a bankliencet átadta 

az újonnan alapított Allianz Banknak 

HVB Jelzálogbank 2003 2006 A Unicredit Bank jelzálogbankja lett

Inter-Európa Bank 1989 az Interbankból 2006 2006-ban beolvad a CIB-be a tulajdonos felvásárlását követően

HVB Bank
1993 Hypovereins Bankként 

zöldmezős
2005

2001ben magába olvasztja a Bankaustria-Creditanstalt-ot, nevet változtat HVB 

Bankra majd 2005-ben beolvad a Unicredit Bankba a tulajdonos felvásárlását 

követően  (lásd a nagybankoknál)

Daewoo Bank
1989 MHB-val közös 

leányvállalatként
2003

1995-ben az MHB eladja tulajdonrészét; 2003-ban a Koreai Fejlesztési Bank 

(KDB) kivásárolja

Opelbank 1996 zöldmezős 2002 2002-ben átalakult pénzügyi vállalkozássá GM Opel néven

Rabobank 1997. zöldmezős 2002 2002-ben pénzügyi vállalkozássá alakult, gyakorlatilag kivonult 

Société General 1998 zöldmezős 2002  2002-ben kivonult a piacról

BNP-Dresdner Bank 1996-ban még BKD bankként 2001 A BNP kivásárolta a Dresdner bankot

Bankaustria- Creditanstalt (BCA) 1990 Creditanstaltként 2001 A HVB 2001-ben felvásárolja

Európai Kereskedelmi Bank 1990 1998 1998-ban a Citibank felvásárolta

Indosuez Bank
1992-ben felvásárolja a 

Kulturbankot
1996 1996-ban felvásárolja a Hanwha bank és beolvasztja

Leumi Bank 1990 1995 1995 Silver Bankká alakul majd megszűnik

Aegon Lakástakarékpénztár 2013 Működő lakástakarékpénztár 

Banif Plus Bank

2006-ban a Technova 

lízingtársaság alakult bankká a 

Bank Plus belépésével

Működő bank

Bank of China 2003 zöldmezős Működő Bank

Commerzbank 1993 zöldmezős Működő bank

Fundamenta-Lakáskassza
1997 zöldmezős, kezdetben a 

Takarékbank is tulajdonos
2003-ban összeolvadt a Lakáskasszval, működő lakástakarékpénztár

KDB Bank
2003 a Daewoo Bank 

felvásárlásával
Működő bank

Magyar Cetelem Bank
1996 zöldmezős (közösen a 

Konzumbankkal)
Működő bank

Porsche Bank 1994 zöldmezős

Sberbank
2012-ben kivásárolja a 

Volksbankot
Működő bank

Sopron Bank Burgerland 2003 zöldmezős Működő bank
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értelemben már az előző részben tárgyalt Széchenyi Bank is ebbe a csoportba tartozik, hiszen 
a kajmán-szigeteki SPE volt az elődje, de mivel az gyakorlatilag egy alig működő 
bankkezdemény volt, a Széchenyi Bank története inkább az integrációból kimaradt bankok 
közé tartozik. Az alábbi bankoknak azonban „hosszú bankos múltjuk” van. 

A Gránit Bank ősapja az 1985-ben először szakosított pénzintézetként létrehozott, majd 
bankká alakult Általános Vállalkozási Bank volt. Az ÁVB nem csak felelőtlenül folyósított 
vállalkozói hiteleket, hanem egy kétes váltóügyletbe is belekeveredett, mint az első magyar 
bankbotrány, az Ybl Bank csődjének egyik szereplője és az Ybl Bank által 20 százalékban 
tulajdonolt pénzintézet. Ebben a csőd előtti helyzetben vásárolta fel a bankot 1992-ben a 
német WestLB, és működtette sikeresen kisméretű „butikbankként” 2009-ig. 
Mérlegfőösszege a 100 milliárdot sosem haladta meg, amikor pedig az anyabank, amelyik a 
pénzügyi válság során súlyos veszteségeket szenvedett el (később meg is szűnt), a magyar 
piacról való kivonulás mellett döntött, és a bankot eladta a Wallis csoportnak53, a bank már 
csak 11 milliárdos volt. A Wallis a bankot Milton Bank néven működtette tovább. Igaz, nem 
sokáig, mert fél éven belül, 2010 áprilisában továbbadta a Magyar Tőketársaság Rt-nek54, 
amely ismét átkeresztelte a bankot, ezúttal Gránit Bankra. A Gránit Bank elsősorban a 
fiókhálózat nélküli elektronikus banki csatornákra támaszkodó üzletfejlesztés felé fordult. 
Ebben látott a magyar állam olyan üzleti lehetőséget, hogy a Széchenyi Bankhoz hasonlóan a 
Gránit Bankban is 49 százalékos üzleti részesedést szerzett 2013 júniusában 2,585 milliárd 
forintos tőkeemelés keretében. A Bank mérlegfőösszege 2014-ben megduplázódott, a közel 
70 milliárdnyi - nem kizárt, hogy alapítványi forrásból származó - „egyéb” ügyfélbetét 2014. 
december végén a jegybankban pihent. 2015-ben módosult a tulajdonosi szerkezet: a Magyar 
Tőketársaság részesedését az E.P.M Tanácsadó Kft. vette meg, így a Magyar Állam után az 
E.P.M. Kft a bank meghatározó, több mint 33%-os részvényese.55  

Többszöri tulajdonosváltást takar az NHB Növekedési Hitel Bank előélete. A korai magyar 
banktörténelem szereplője volt az a Kultúrbank, amelyet a Magyar Hitelbank leánybankjaként 
1990-ben alapítottak.56 A Kultúrbankot 1992-ben kivásárolta a francia Indosuez Bank, de 
elégedetlen volt a bank teljesítményével, és 1996-ben eladta az európai uniós banklicencet 
kereső dél-koreai Hanwha Banknak. A Hanwha Bank kisméretű niche bankként közel másfél 
évtizeden keresztül maradt Magyarországon, mérlegfőösszege egy közepes bankfiók 
nagyságrendjével (10-20 milliárd forint) egyezett meg. 2013 novemberében, amikor a bank 
mérlegfőösszege már alig haladta meg a 10 milliárd forintot, többségi tulajdont szerzett benne 
az Evopro Finance Zrt., az addig inkább elektromos buszok gyártásával foglalkozó Evopro 
csoport tagja. 2014. novemberben már a BanKonzult Kft. lett a bank 98,5 százalékos 

                                                      
53 2009. december 9-én kelt a PSZÁF-határozat 

54 A Magyar Tőketársaság Demján Sándor többségi tulajdonában áll. 

55 http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/mi_ez_a_nagy_joves-
menes_a_granit_banknal.5.224930.html Az EPM Tanácsadó fő tulajdonosa Hegedűs Éva. 

56 A Kultúrbank külföldi tulajdonosairól mindvégig feltételezték, hogy végső soron Boros Imre és Töröcskei István 
állnak mögöttük. Boros és Töröcskei egyben a Kultúrbank vezetői is voltak abban az időben. 
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/13404/1 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/mi_ez_a_nagy_joves-menes_a_granit_banknal.5.224930.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/mi_ez_a_nagy_joves-menes_a_granit_banknal.5.224930.html
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/13404/1
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tulajdonosa57, és a bank egyben nevet is váltott.58 A mérlegfőösszege 2013 végén 16 milliárd 
forint volt, ez 2014-re ugrásszerűen 40 milliárd forintra emelkedett, amiből 30 milliárd 
egyelőre a jegybankban honol. A növekmény forrását 30 milliárdnyi „egyéb” nem kizárt, hogy 
alapítványi eredetű ügyfélbetét.  A bank első két éve – ez nem szokatlan egy (újra) induló 
banknál – jelentős veszteséget eredményezett, a saját tőke a jegyzett tőke alá esett, ezért a 
bank tőkeemelésre szorult. 

A Quaestor Bank elődjét, a Credigen Bankot 2000-ben a francia Banque Sofinco, későbbi nevén 
Credit Agricole Consumer Finance SA kifejezetten fogyasztási hitelezésre hozta létre. A 
Credigen, amely elsősorban áruhitel, személyi hitel és kártya területen volt aktív azonban 
sosem tudott igazán megkapaszkodni a magyar piacon. Éppen a válság idejére sikerült 
mérlegfőösszegét kétszámjegyűre feltornázni, 2010-ben érte el a csúcsot 20 milliárd forintos 
mérlegfőösszeggel. A gyors hitelnövekedés azonban súlyos veszteségeket okozott a banknak. 
A 2008-as pénzügyi válságot követően a Credit Agricole csoport stratégiát váltott, és kisebb 
piaci részesedéseinek felszámolásáról döntött. Ennek megfelelően a Credit Agricole Consumer 
Finance 2010 áprilisában bejelentette, hogy el kívánja hagyni a magyar piacot is. A kivonulás 
keretében eladták a portfóliót, az alaptőke 2012-től már jobbára csak jegybanki betétbe került 
befektetésre (2,5 milliárdos mérlegfőösszeg). A sikeres tulajdonosváltásra 2014 végén került 
sor, a vevő a Quaestor csoport volt. A tulajdonszerzést 2014. november 25-én, a 
névváltozatást 2015. január 22-én hagyta jóvá a Magyar Nemzeti Bank.59 A Quaestor csoport 
ezzel valójában egy üres banklicenchez jutott, amivel már nem tudott mit kezdeni, mivel a 
csoport március elején összeomlott.60 A Bank azonban nem vesztette el működési engedélyét, 
azaz működőképes bankot vásárol a leendő tulajdonos.  

 

4.5. Külföldi nagybankból átmenetileg (?) újra állami nagybank 
A kis- és középbanki szektor radikális átalakulását (pontosabban átalakítását) követően vegyük 
szemügyre, mi történt a nagybanki szektorban. A kétezres években az alábbi 8 bankot sorolták 
a nagybanki szektorba (betűrendben): Budapest Bank, CIB Bank, Erste Bank, K&H Bank, MKB 
Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank. A nagybankok piaci helyzete jelentősen 
megváltozott az elmúlt években, összességében a 2009. év végi közel 80 százalékos 
részesedésük 2014 végére mintegy 74 százalékra olvadt le. A változások eltérőek voltak az 
egyes bankok esetében, mivel a nagybanki csoport nem volt homogén, két 4-4 bankot 
tartalmazó homogén részcsoportra hasadt:61 az elsőbe az OTP, a K&H, az UniCredit és a BB 
tartozik, a másodikba az Erste, a CIB, a Raiffeisen és az MKB. Az első csoport relatíve piacnyerő 
volt a válságot követően, összességében hitelezésük sem esett súlyosan vissza, a 2014. évi 

                                                      
57 A bank igazgatóságába már korábban bekerült Szemerey Tamás, a Bankkonzult kft tulajdonosa, aki maga 
hívta fel az Evopro figyelmét az eladó bankra. 
http://www.evopro.hu/uploads/Figyel%C5%91%20M%C3%A9sz%C3%A1ros%20Csaba.pdf ) 

58 A névváltoztatásról szóló határozat szerepel az MNB Határozatok Tárában, a tulajdonosi struktúra 
megváltozására azonban sehol nincs utalás. 2015. június 30-án arról kelt egy szűkszavú határozat, hogy a 
Szemerey Invest Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság visszavonta részesedésszerzési 
szándékát, így a tulajdonos maradt a BankKonzult. 

59 H-EN-I-883/2014 illetve H-EN-I-34/2015 számú felügyeleti határozat. 

60 http://hvg.hu/gazdasag/20150309_csodeljarast_kert_a_questor   2015.március 9. 

61 Simonyi Tamás: Meddig maradnak a külföldi bankok? Előadás az IIR Bankszektor 2014 konferenciáján, 2014. 
november 25-én. 

http://www.evopro.hu/uploads/Figyel%C5%91%20M%C3%A9sz%C3%A1ros%20Csaba.pdf
http://hvg.hu/gazdasag/20150309_csodeljarast_kert_a_questor
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„elszámoltatási” törvényig nyereségesek tudtak maradni, legtöbb mutatójuk nemzetközileg is 
versenyképes. Ezekre a bankokra jellemző, hogy bár többé-kevésbé valamennyi részt vett a 
lakossági devizahitelezésben, de jelentős részben kimaradtak a kétezres években felfutó 
projekthitelezésből, illetve elsősorban a később súlyos veszteségeket okozó, valóban 
buborékszerű ingatlanfinanszírozásból. A második csoport bankjai voltak az élenjárók a 
kockázati alapú devizahitel versenyben, jelentős, a válság által megtépázott, és súlyos 
veszteségeket okozó ingatlanhitel-portfóliót építettek fel.  Az elmúlt években csökkenő piaci 
súly, csökkenő fiókhálózat, a céltartalékolás miatti súlyos veszteségek és kiemelkedő 
anyabanki tőkeinjekció jellemezte ezt a csoportot.  

A nagybankok közül, amelyeket számtalanszor hoztak hírbe a „piacról való kivonulással”, eddig 
kettő lépet. A Bayerische Landesbankot a válság alatt kapott állami tőketámogatás miatt az 
Európai Bizottság döntése kötelezte az MKB eladására, a General Electric pedig az egész 
világon értékesítette pénzügyi üzletágát. Magyarországon mindkét esetben a vevő a Magyar 
Állam volt.  

Az MKB Bank felvásárlását 2014 júliusában jelentették be. A 17 milliárdos vételár az akkori 
piaci értékeléshez képest túlzónak tűnt, az állami felvásárlás indokaként elhangzott, hogy „a 
65 éves MKB az ötödik legnagyobb magyarországi bank, komoly lakossági kitettséggel, 
csaknem kétezer alkalmazottal, a megmaradása, továbbműködtetése nemzetgazdasági érdek 
volt.”62 Többhónapos hallgatás után, a frissen meghozott bankszanálási törvény alapján63, 
2014 decemberében már az MNB vette kezelésbe a bankot. „Nekünk az a feladatunk, hogy a 
rossz bankot megszüntessük, a portfóliót kitisztítsuk, és hogy az MKB-t tegyük az első valóban 
fair módon működő nagybankká” – tette egyértelművé a jegybank elnöke.64 Az MKB Bank 
privatizációjára az előzetes tervek szerint a portfólió tisztítást követően, a szanálás lezárultával 
kerül sor. A portfóliótisztítás 2015 végével lezárult: 130 milliárdnyi rossz követelés piacon 
történt értékesítését követően, az Európai Bizottság állami támogatásról (state aid) szóló 
határozatának megfelelően további 210 milliárdos portfóliót vehetett át a piaci árat 
meghaladó, a külső szakértők által megállapított „tényleges gazdasági értéknek” megfelelő 
áron a 2015 novemberében létrehozott Szanálási Vagyonkezelő. A Bizottság határozatának 
megfelelően ennek feltétele, hogy az MKB részvények értékesítéséből befolyó összeg az MKB 
részvények kizárólagos tulajdonosát a Szanálási Alapot illeti meg. A Bizottság előírásainak 
megfelelően az értékesítésnek „nyílt, átlátható és nem diszkriminatív” módon kell 
megtörténnie (EU SA.40441). Mivel az EU határozatot és a portfólióról való döntést követően 
az eredetileg 2015. december 18-án lejáró szanálást határozatlan időre meghosszabbították, 
így tanulmányunk írása idején még nem lehet pontosan tudni az esetleges privatizáció további 
forgatókönyvét.  

A Budapest Bankról 2014-ben már lehetett tudni, hogy eladósorba kerül, hiszen a GE 
nyilvánosan döntött a pénzügyi ágazat megszüntetéséről. A vevőre vonatkozó piaci 
találgatások 2014. december 4-én értek véget, amikor a magyar kormány és a GE képviselői 
aláírták azt az előszerződést, amelynek értelmében a magyar állam megvásárolta a Budapest 

                                                      
62 http://www.portfolio.hu/finanszirozas/sulyos_erdekek_az_mkbkaland_hattereben.224625.html 
 
63 2014. évi XXXVII. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer továbbfejlesztéséről 

64 http://www.fidesz.hu/hirek/2014-12-18/meg-kell-erositeni-a-bankrendszert/ 

 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/sulyos_erdekek_az_mkbkaland_hattereben.224625.html
http://www.fidesz.hu/hirek/2014-12-18/meg-kell-erositeni-a-bankrendszert/
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Bankot. 2015. február 13-án írta alá a magyar állam nevében a Corvinus Nemzetközi 
Befektetési Zrt. azt a részvény-adásvételi szerződést, amelynek értelmében a Budapest Bank 
Zrt. 100 százalékát megvásárolja a General Electric Capital Grouptól. 2015. június 19-én 
megszületett a felügyeleti engedély is, a BB államosítása megtörtént. A Budapest Bank 
államosítását a vevő nem tartotta szükségesnek indokolni. Ez esetben nem lehet 
„bankmentésről” beszélni, mint az (utólag) az MKB esetében elhangzott, nincs olyan ismert 
indok, amely egy jól működő nagybank államosítását indokolhatná65. Az egyetlen érv, amely a 
privatizáció során elhangzott a magyar belföldi tulajdon arányának növelése volt, ami viszont 
ellentmondásba kerülhet azzal, ha a kormány ígérete szerint 3 éven belül értékesíti a bankot, 
és az értékesítés során esetleg nem talál kellően tőkeerős belföldi befektetőt. A Budapest Bank 
további sorsa a tanulmány írásának időpontjában nem ismeretes. 

A nagybanki szektorban még egy állami tulajdonszerzési lépés várható: az EBRD-vel kötött 
2015. februári megállapodás alapján a magyar állam 15 százalékos tulajdonrészt szerezhet az 
Erste Bankban. Az üzletnek 2015. június 30-áig kellett volna végbemennie, de 2015 végéig nem 
történt meg a tranzakció.66 

A tanulmány írásakor rendelkezésünkre álló információk alapján a nagybanki szektorban 
történt állami tulajdonszerzés kellően nem indokolható tranzit államosításnak tekinthető, a 
privatizációs eljárások lezárultát követően lesz megítélhető a kialakult új bankrendszeri 
struktúra. 

 

5. A tulajdonosi struktúrák átalakulásának fő tendenciái 
Az egyedi intézményi változások leírása után tekintsük át a tulajdonosi struktúraváltások fő 
tendenciáit. A bankok mérlegfőösszegével mért teljes magyar bankpiacot tekintettem 100%-
nak. Az irodalom főáramával összhangban a bankrendszeri struktúra elemzésekor nem vettem 
figyelembe az olyan speciális célú, és ezért speciális szabályozás alá eső intézményeket, mint 
a fejlesztési bankok (azaz kimarad az MFB), az állami export-import kedvezményeket közvetítő 
intézmények (azaz kimarad az EXIM Bank) és az elszámolóházak (azaz kimarad a KELER). 
Bankcsoportok esetében nem konszolidáltam, hanem valamennyi a csoporthoz tartozó bank 
mérlegfőösszegét az anyabankéhoz adtam hozzá. 

A bankokat mindig a többségi tulajdonos jellege alapján soroltam be, a szakirodalommal 
összhangban feltételezve, hogy a többségi tulajdonos jellege határozza meg egy bank 
üzletpolitikáját, kockázatvállalását, hatékonyságát, azaz nem lehet egy bank 20%-ban óvatos, 

                                                      
65 Ha csak nem tekintjük „komoly” érvnek, amit Voszka Éva egyik interjúalanya mondott. „Az állam többet tud 
ígérni, mint a piaci szereplők, mert nemzetgazdasági szinten optimalizál.” (Voszka, 2015c 19.o) Sajnos, az 
interjúalany nem fejtette ki mit jelent a „nemzetgazdasági szintű optimalizáció” egy bankvásárlás esetében. 

66 Varga Mihály a Bloombergnek adott 2016.január 7-i nyilatkozatában az Erstebeli tulajdonszerzést június 
végére jósolja, újra felveti az MKB tőzsdei bevezetését, ami egyszer már lekerült napirendről és homályosan 
annyit jelez, hogy az MKB-val együtt piacra kerül a Budapest Bank is. 
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/megvan_mikor_szall_be_az_erstebe_az_allam.4.225040.html  
Az MKB „OTP-típusú” (vagy most már inkább FHB-like) privatizációja már felmerült korábban: vonzó 
megoldásnak tűnt a kontroláló tulajdonosi hányadot kormánytól nem távolálló tulajdonosi körben megtartani, 
a többit meg „szétszórni”, a tőzsde állami tulajdonlását is indokolván. A Budapest Bank ilyen gyors 
reprivatizációja eddig nem került szóba, miként az sem világos mit jelent a „piaci értékesítés” – hiszen a 
Budapest bankot az elemzők szerint erősen túlértékelt áron vette meg az állam. 

 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/megvan_mikor_szall_be_az_erstebe_az_allam.4.225040.html
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35%-ban okos kockázatvállaló és 45 %-ban pedig szerencselovag. Az empirikus 
tanulmányokhoz hasonlóan feltételeztem, hogy a bank stratégiáját a többségi tulajdon jellege 
határozza meg. 

A 3. ábra a szakirodalomban legnagyobb súlyt kap tulajdonszerkezetet az állami versus 
magántulajdont vizsgálja. 

 

3.ábra. Az állami és a magántulajdonú bankok mérlegfőösszeg alapú piaci részesedése 1988-2014 

 

A 3. ábra alsó, sötét sávja mutatja az állami tulajdon alakulását. Látható, hogy a bankrendszeri 
konszolidációt követően az állami tulajdon gyakorlatilag eltűnt. Két szerepben jelent meg újra 
az állam tulajdonosként a piacon: egyrészt mint piacépítő (az FHB 1997-es alapítása) másrészt 
mint válságkezelő (a Postabank 1998-2003-as konszolidációja), majd 2003-at, a két bank 
sikeres privatizációját követően ismét kivonult a piacról. 

Mint azt az 2. fejezetben az irodalom áttekintésekor láttuk, a legtöbb országban az állam mint 
tulajdonos szerepe67 általában arra szorítkozik, hogy egyedi vagy rendszerszintű válságot 
követően „bankmentőként” lép a piacra. Ez általában átmeneti állami tulajdonszerzés, amit – 
némely esetben akár több évre elhúzódó konszolidáció után – privatizáció követ.  A magyar 
állam újbóli megjelenése 2013-ben a bankpiacon nem illeszkedik ebbe a sorba. Üzleti célú 
bank, illetve bankrészesedés vásárlásokat figyelhettünk meg: az állam 2013 nyarán 49%-os 
részesedést szerzett a Gránit Bankban és az állami tőkeemelést követően gyorsan csődbe 
sodródó Széchenyi Bankban, ugyanezen a nyáron többségi tulajdont szerzett a 
Takarékbankban, 2014 nyarán az MKB Bankot majd telén a Budapest Bankot vásárolta fel, 
2015-ben bejelentette az Erste bankban történő 15%-os tulajdonszerzést. A Takarékbank 
esetében egyértelműen csak tranzitállamosítás történt, hiszen néhány hónapon belül az állam 
továbbadta részesedését egy magántulajdonos csoportnak. A többi esetben még nem történt 
meg az állami tulajdon értékesítése, így nem ítélhető meg mi húzódik meg az „üzleti célú” 
állami tulajdonszerzés mögött. Az állam ilyen típusú, üzleti tulajdonszerzését az ismertetett 

                                                      
67 Itt ismét hangsúlyozni kell, hogy az állami fejlesztési és export-import támogató bankokat, mint említettem 
kihagytuk a vizsgálat köréből 
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tanulmányok inkább kockázatot növelőnek és hatékonyságot csökkentőnek találták.  

A következő ábra összevontan mutatja a belföldi és a külföldi tulajdon alakulását, ahol az OTP 
csoportot külön tüntetjük fel68 – így a tendenciák elemzése is könnyebb. (4. ábra)  

 

4. Ábra. Belföldi és külföldi tulajdonú bankok és az OTP mérlegfőösszeg alapú piaci részesedése 
1988-2014 

 

Az ábra első talán meglepő tanulsága, hogy a kormány kifejezett célja ellenére sem érte el a 
belföldi tulajdon 2014 végére az 50%-ot (49,5%)69, ami természetesen a 2015-ös év piaci 
fejleményei hatására azóta módosulhatott. A tendencia tisztán kivehető: a kilencvenes évek 
végére visszaesett a hazai tulajdonú bankok piaci részesedése, az OTP csoport és a közösségi 
tulajdonú takarékszövetkezetek kivételével a hazai tulajdonú magánbankok gyakorlatilag 
eltűntek a piacról. 2010 után, a külföldi bankok kiszorítását követően a belföldi tulajdonú 
bankok piaci részesedése erőteljes növekedésnek indult: nőtt az állami bankok súlya, nőtt az 
OTP csoport részesedése, nőtt az FHB vezette Integráció piaci súlya70, és tért nyertek a kisebb 
belföldi tulajdonú magánbankok is. 

Utolsó. 5.ábránk kifejezetten a kis, közepes méretű nem állami tulajdonú bankokat veszi 
közelebbről szemügyre. Ez a piaci szegmens a kilencvenes évek végén volt a legnagyobb, 
amikor a korábbi nagybankok épp megrendültek és az új nagybankok még nem nőttek nagyra. 
Ezt követően, egészen a válságig egyértelmű tendencia a – túlnyomórészt külföldi tulajdonban 

                                                      
68 Az OTP csoport piaci részesedését egyszerűsítve, valamennyi csoporttag – OTP Jelzálogbank, Merkantil Bank, 
OTP lakástakarékpénztár - mérlegfőösszegének egyszerű összeadásával, a külföldi OTP bankok elhagyásával 
számoltuk, mivel célunk a magyar bankpiac struktúrájának vizsgálata volt. 
69 Több fórumon megjelent, hogy a Budapest Bank megvásárlásával már 50% felett lesz a belföldi tulajdon, sőt, 
voltak, akik már ezt megelőzően is 50% feletti részesedést mértek: ezek a mérések tartalmazzák az MFB-t, az 
EXIM Bankot vagy a KELER-t, vagy pedig mind a hármat. Mi célunknak megfelelően ezek nélkül vizsgáljuk az üzleti 
célú bankrendszeri struktúrákat.  

70 Ha a takarékszövetkezeti szektor, a később integrált kisbankok, a Takarékbank és az FHB csoport 
mérlegfőösszegét 2010-től kezdve együtt számítjuk, akkor annak ellenére, hogy 2013-ban csökkent a 
takarékszövetkezetek mérete a kiváló intézményekkel (DRB csoport, Polgári Bank) és a csődbe jutottakkal, az 
összesített mérlegfőösszeg alapján az „integráció” piaci részesedése 10%-ról 11,5%-ra nőtt 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Belföldi OTP Külföldi



33 
 

lévő - nagybankok megerősödése, a kis és középbankok piaci szerepének visszaszorulása. Mint 
már korábban írtuk 2010-et követően ismét határozott tendencia a nagybanki szektor 
visszaszorulása, és mint láttuk, tulajdonosváltása. Közben egy új nagybank is létrejött, 2015-
től az Integráció (az FHB csoporttal és a Takarékbankkal) új nagybankként fog megjelenni és 
módosítani az eddigi piacképet.  

 

 

5. Ábra. A takarék-szektor, a belföldi ki és közepes bankok, a külföldi kis és közepes bankok 
valamint a külföldi fiókok mérlegfőösszeg alapú piaci részesedése 1988-2014 

A kis középbanki szegmensen belül látványos a külföldi tulajdonú kisbankok szegmensének az 
ezredfordulóra való „felhízása”  majd összezsugorodása: egy részükből még a kétezres 
években nagybank lett (Erste), más részük a válság alatt kivonult a piacról, harmadik részük – 
a válság, majd a kormányzati kiszorító stratégia hatására - fiókká alakult. Az ilyen erős 
fiókosodás, a befektetői légkör bizalmatlanságát és a tulajdonosok megnövekedett 
kockázatérzékenységét jelzi: a fokozott állami beavatkozástól való félelmet. A kisbanki kör 
rovására törtét fiókosodás a külföldi bankok kiszorításának egyik – kétes – eredménye. 

A belföldi magánbankok helyzetbe hozásának részleteit a 4. fejezetben bemutattuk: 
összefoglaló eredménye jól az látszik az ábrán. A kilencvenes évek végére eltűntek, most újra 
megjelentek és fokozatosan erősödnek a belföldi magántulajdonú bankok. Ezek tulajdonosi 
háttere – akárcsak a kilencvenes években – egy-egy vállalkozói csoporthoz vagy 
magánbefektetőhöz/ családhoz köthető. Tőkeerejüket tekintve inkább a bankrendszer 
sérülékenységét növelik. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a magyar bankrendszerben az elmúlt néhány évben 

 megnőtt az üzleti célú állami banktulajdon aránya; 

 háttérbe szorultak a külföldi bankok, ezen belül is felerősödött a fiókosodás; 

 megerősödött az állami tőkeháttérrel rendelkező, ám meghatározóan magántulajdonba 
került Integráció; 

 piacot nyertek a kis, jelentős tőkeháttérrel nem rendelkező belföldi vállalkozói 
csoportokhoz illetve magánszemélyekhez köthető bankok. 
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A tulajdonosi szerkezet ilyen átalakulása a szakirodalom és a korábbi bankrendszeri 
esettanulmányok alapján akkor lehet sikeres, ha hosszú, válságmentes, stabil gazdasági 
környezet és nem beavatkozó, kiszámítható gazdaságpolitikájú állam veszi körül. 

 

6. Összefoglalás  
Tanulmányunkban a korábbi elsősorban empirikus tanulmányok alapján megvizsgáltuk a 
bankrendszerek tulajdonosi struktúráit és ezek hatását a bankműködés hatékonyságára és 
stabilitására. Megállapítottuk, hogy egyértelműen nem állítható, hogy egyik bankrendszer 
„jobb” mint a másik, a mindenkori gazdasági-politikai környezet is számít a rendszer 
működésének sikeressége szempontjából. A Magyarországhoz hasonlatos országokra 
vonatkozó tanulságok alapján inkább kevésbé a stabilitást és hatékonyságot növelő az állam 
üzleti bankokban szerzett tulajdonrésze. A földrajzi közelséget is kiaknázó, üzleti modelljükben 
a kelet-európai csatlakozásra építő külföldi banki tulajdonszerzés a kelet-európai 
gazdaságokban inkább pozitív eredményeket hozott. Nem bizonyítható, hogy a belföldi 
bankoknál nagyobb felelőssége lenne a külföldi bankoknak a válságot megelőző 
(deviza)hitelboom kialakulásában és a válságot követő hitelvisszafogásban. Ugyanakkor 
egyértelmű, hogy stabilizátorok voltak a válság idején: mind forrást mind tőkét biztosítottak 
leánybankjaik számára. Az irodalom alapján nem kizárható, hogy a külföldi bankok inkább 
fiókra mint leánybankra alapozott működése a fogadó ország iránti bizalmatlanságot fejezi ki. 

A harmadik fejezetben röviden áttekintettük a magyar bankszektor 2010 előtti fejlődését. A 
kilencvenes évek elejének válságával szemben a többségi állami illetve belföldi 
magántulajdonú bankszektor nem bizonyult ellenállóképesnek. A kialakult többségi külföldi 
tulajdonú bankszektor idején nőtt a bankrendszer hatékonysága, és bár a kockázat alapú 
verseny idején komoly kockázati pozíciók épültek ki a válság alatt a rendszer ütésállónak 
bizonyult.  

A válságot követően, 2010-től megkezdődött a bankszektor átalakítása. Három párhuzamosan 
futó trend figyelhető meg a bankszektor tulajdonosi szerkezetének átalakulása kapcsán: a 
külföldi tulajdonosok fokozatos kiszorítása (kivonulás, fiókosodás), a belföldi tulajdonosi 
csoportok helyzetbe hozása, valamint az állam részben üzleti célú részben átmeneti, támogató 
tulajdonosként való megjelenése. A három trend határozottan egy irányba mutat: a többségi 
magyar tulajdonú, kevés számú közép- és nagybankot tartalmazó bankrendszer irányába. Az 
új banktulajdonosi réteg több szereplője már korábban megjelent a hitelintézeti szektorban, 
a végleges tulajdonosi struktúra körvonalai azonban jelenleg még homályosak, hiszen épp a 
nagybankok belföldi magánkézbe adása még hátravan. 

Magyarországon az állami beavatkozás határozott struktúraátalakítást jelent. A szándékot 
alátámasztó „ideológia” megalkotását követő szabályozói és tulajdonosi lépések fokozatosan 
szorították ki a külföldi tulajdonosokat, és hoztak helyzetbe a kormánytól nem távol álló 
magyar tulajdonosi csoportokat. A magyar bankrendszer átalakítása még folyamatban van, a 
végső képet nagyjából két-három év múlva fogjuk látni, az új struktúra piaci és gazdasági 
hatásait pedig csak középtávon, 5-8 év múlva lehet majd értékelni. Addig figyelmesen 
követnünk kell az eseményeket. 

Az eddigi banktörténelem elemzése, az empirikus tanulmányok alapján egyik tendencia sem 
növeli a bankrendszer ellenállóképességét. A több állami tulajdon, a magasabb belföldi 
tulajdon, a belföldi tőke hátterű kis bankok térnyerése, a külföldi leánybankok fiókká alakulása 
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nem azonosítható az eddigi tapasztalatok szerint a nagyobb ellenállóképességgel.  

A kérdés fölöttünk lebeg: a külföldi tulajdonosok kiszorításával és az új tulajdonosréteg 
helyzetbe hozásával vajon valóban egy „biztonságosabb, hazai tőkére alapozott, hosszú távon 
fenntartható” pénzügyi szektor jön létre, avagy a 20 évvel ezelőtti, számos csőddel és 
bankkonszolidációval tűzdelt történet ismétlődik meg? 
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